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760
760
Cyrillus
@ @ * . 760
Hiérosolymitânus.761
11Alexandrinus
761

749 Cyrilla

750
750
Cuyck.tllermanI,gr.v.).750

Cuxhaven
Cuyaba .

(Jan van). . . ;50 Cyrthantus . . . 761
Cyrus,(deOudere). 761
(Jan van). . .750
D (de Jongere) 762
Cystideën
. . . ;62
vanMeteren.(Adriaan van) .
751 CythérejzieonderAphrodite en onder Cexigo.
(Johannesvan). 751
@ *
762
Hendrik van) .751 Cytineën
v (
762
JanW outersvan).751 Cytinus
r (
762
Pietervan). .;51 Cytisus
r (
@ @
763
Carol.pietern-van).751 Czaar .
,, (
763
Cuyp. (Jacob Gerritse).751 Czacki.(Taddétls)
(Aalbert)
751 Czackia . * * * . 763
r
751 Ozajk?wski.(
Cuzco .
Michaël).763
Cyaan. . . .
.752 Czarnlecki.(Steph.) 763
Cyaanchloriden.tDe).752 Czartoryski-sanguszko
;64
Cyaankalium
753
Cyanella
.753
D (MichaëlFreCyanine .
753
derik). . . 764
Cyanom eter
.753
(AugustAlex.).;64
(Adam Casimir).764
Cyathga.
753
Cybele
753
Maria Anna) .764
,, (
Cycadeae . . .
753
,,(
Adam Geol'gpr.).764
Cycas, zie Sagopalm.
Ladislaw) .765
n(
X heer van Erpt.

744 Cycladen
.744 Cyclam en . . .
Curgton.(W illiam). .744 Cyclische dichters
Curla . . . . . . .745 Cyclobothra
Curçum a
Cure
-e . . . . .

B1z-

Blz.

Cutch Gundawa
749
Cuvier. (Geo1'
ge Leop.
Chrét. Fl'édêricDago-

.;54
.754
.754
754

Czaslaw .

. . 765

Czech.(Franz Herm.) ;65
Czechen . . . . 765
Czelakow sky. (Frans
Cycloïde (De). . . 754 Ladislaw) .
765
Czenstochau . . 766
Cyclonen , zie Kringstorlnen.
Czerm ak. (Johan Ne;55
Cyclopen (De)
pomuk) 766

Curius D entatus
;45
Cyclopia
755
CurrerBell,zieBronte
r (JaJ0slaw).
755 Ozernowltz .
Cyclus
.
Curs
(qlef
harlotte).
755 Czerny.(Geo<g)
746 Cylinder (De).
755
Cursus . . . . . 746 Cym bel .
D (Karl) .
. 755 Czerski.(Johann)
Curtgnius.(Petrus). .746 Cym bidium
Curtls.(GeorgeTicknor)746 Cynanchum ,zie EngCzgtz.(Johann)
C

(GeorgeW illiaml.746
Curtius.(Mareus) . 746
m
(RuftlsQuintus).746
) (Ernst)
746
!
) (Georg).
746
Curulis sella .
747
Curzola . . . . . .747
Curzon.(PaulAlfr.de) 747
Cusa.(Nicolausvan). .747
AlexanderJohann).748
,, (
Cuscuta,zieW arkruid.
Cushm an. (Charlotte
Saundersl..748
t,
(Susan). 748
Custlne.(Adam Philippe,graafde).748
p
(Renal
zdPhilippe)748
(Astolphe, markiesde)
748
n

Custos .
Custozza
Cutch . .
X Bihar

748
748
749
.;49

766
.766

767
767
768

768

zlrkyltzer M eer. 768
Czörnlg.(Karl) .
768
Cynara,zie Artislok.
Cynische school .756 Czuczor.(Grego1'
)
769
bloem .

Cynodonrziellondstand.
Cynoglossum , zie
Hondstong.
Cynom etra.
756
Cynom orium .
756
Cynosurusrzielfamgras.
Oyperaceën
756

Czyzicus.

769

D.

Demeter,zie Ceres.
Deputatie
. . . .587
Diehroïet.zie Cordiëriet.
Cyperêras
756 Diplomataria, zie Chartularia.
Cyprbs .
. .757
Cypresgewassen, zie
Distel (Gezegende), zie
Cupressinae.
Cnicus.
Cyprian-tErnstsalomo).757 Dobeneck,zieCoehlaeus.
Drakenbloed, zie onder
Cyprianus. (Thascius
Calamus.
Caecilius)
757
Cypripedium
758 Duifke,zie Oolomtlna.
Cyprus . . . .758
E.
Gesehiedenisvan).759
,, (
Cypselus
. . . 759
EaP . . . . . .
i7v
Cyr.tLouisygraafGouvion
Saint-) .
759 Ekverah,zie Carli.
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Blz.
Blz.
Engelsch geel,zie Casse1er geel.
Enneacrenos, zie Callirhoë.
Iersch parelmos,zieCarragheen mos.
F.
Ignominia .
2;9
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Blz.
Klil
uming,zie Climax.
Klûkkenspel,zieCarillon.
Klotz,zie ClootB.
Knabbelgras, zie Cada'
brosa.

Klljf,zie Cnyf.

K nikbloem , zie Chondrilla.
Kobelltzie Cobell.
Jab . . . .
177 Koburg,zie Coburg.
nata,gravin v011) .;64 Jaketa.zie Caqtleta.
Kockhal,zie Chytraeus.
Kolenbrander,zie Carbo-'
Fleury(Jules),zieChampJansz.(Jacob))zieJacob
Qeury.
van Campen.
nari.
FrancescoBell0.zieUiéco
Kolokwint,zieCûloquint.
da loel*
l'
al'
a.
K.
Kolonne,zie Colonne.
Komensky,zieComenius.
Kaasstof zie Caseïne.
G.
Kommando, zie ComKabinet(lletZwarte),zie
m ando.
Cabinet-noir.
Gahets,zie Cagots.
Koolhaas,zie Cnolhaes.
Galeazzo, zie Capella
Kadzander,zieCassander.
Kooltuin,zie Cooltuyn.
Kah-e,zie Caïro.
Koorddragers,zie Corde(G.F.0.
)
Kalau, Calovius.
Galigaan,zie Cladium.
liers.
Kalwitz,zie Calvisius.
Ganzebloem,zieChrysanKoppootigen, zie Cephathemum .
Kamferkruid,zieUampholopöde.
Ganzenvoet,zieChenopo1*0Sm a.
Kraakbeenltjm ,zieChondium .
Kampernoelje,zieChamdrine.
pignon.
Kransblad en
(Degladzadige).354
(De veelzadige) 354 Kaneelbloem , zie CinllaKranswier,zie Chara.
m om llm .
Kroonglas,zieCrownglas.
(Destinkende) 354
(De algoede) . 354 Kanhapoer,zieCawnpore.
Kuiper(Gysbert),zieCu(De witzadige) 354 Kappers . . . . 145
p
perus.
Kythêria, zie Cexigo.
Geit (De),zieCapella.
Karabjn,zie Carabjn.
Genetkat . . . . . .493 Kardinaal,zie Cardinaal.
Karolingische boeken,
L.
Genova(Luchettada)tzie
Luca Cambiasi.
zie Caroline libxi.
Gilbert's-eilanden . . 17; Karpet,zie Carpet.
Leucoline,zie Chinoline.
Goudpoppen,zie ChrysaKarwei. .
197 Lhuillier(ClaudeEman.
).
Karweizaad . .
liden.
197
zie Chapelle.
Kasuifel,zie Casula.
Goudstroom (De), zie
Liebhard (Joachim), zie
Chrysorrhoas.
onder Camerarius.
Katsloe,zie Patechu.
Goudveil, zie ChrysosKattekoppen, zie CoeLieveheersbeestjes, zie
plenium .
hoorn-mortieren.
Coccionellidae.
Gouwe, zie ChalidoKelkbloem , zzie Calycan(Zevenstippelig).543
nium .
thus.
Lotharius,zieChlotarius.
Graafschap. . . . . .587 Kelten,zie Celten.
Lysis
.705
Ketellapper,z.Calderari.
Grouw (Jan Klaasz.van),
zie Jan Claessens.
Ketelm uziekt zie ChariM.
Guaranine,Cafeïne.
vari.
Keulen (Ludolfvan),zie
M angaia-archipel, zie
H.
onder Ceulen.
Cook's-archipel.
Kepeilanden,zie Caicos.
M aria-balsem . .
40;
Khaki,zie Chaci.
M axshall's-eilanden .
177
Haarbuiskrac,ht,zieCapillariteit.
Khartoem ,zieChartoem .
Melksop, zie Chyl.
Hanekarh,zie Celosia.
Khem ,zie Chemnis.
Afeloenboom ,zie Carica.
Kherson,zie Cherson.
HederaceustzieCissaeus.
Mitsronêsië. . . . . .17;
Heggerank. . . . 516 Khilgontoi,zieChilgontoi.
Alissinippi,z.dechtlrehill.
Hercules.(De zuilvan) 70 Khoensoe,zie Chins.
Manealvo (il),zieCaccia.
Herocy-eilanden, zie
Kimbren,zie Cimbren.
Monoxybenzolt zie CarCook's Archipel.
Kinabast, zie Chinabast.
boolzuur.
H ogoleu
. . . . 177 Kitts(St.):zieSt.ChrisMortimer,zie Cade.
Hondenfroep,zieCanaille.
toffel.
Myrsilos,zie Candaulus.
Klaarbout,zie Claerbout.
Honderfe annen,zieCenKlaaszoon,zie Claessen.
tum viri.
N.
Hoofddeugden, zie CarKleiburg,zie Clyburg.
dinale deugden.
Kleurenmenger,zleChroNatron-salpelr,zieChiliHoofdpunten, zie Cardimatroop.
salpeter.
naalpunten.
Kleurgeving,zieColoriet.
NegenbrontzieCallirhoë.

Flamingo (Dionisio)yzie
Calvaert.
FlemmingtlsabelleFortt
l-
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Blz.

Blz.
Blz.
Sensarie. . . . . 677
Shattenoega, zie ChattaNoé, (Amédée de),
V.
Cham.
nooga.
Nopaleria,
10 Shedoeba,zie Cheduba.
Variatie. . . . . .58G
Sinalöa,zie Cinalöa.
Vedelboomhout, zie Ci0.
tharexylon.
Sinibaldi (Guittone),zie
Vederdistel,zie Cirsium .
Cino de Pistoja.
Onderchloorzuur. . . .405 Sinibuldi,zie Cino.
n (Demoeras-) .486
Onderchlorigzuur anhySkarpanto,zie Carpatho.
(De speer-) . .486
dride . . . . . 404 Spani(Prospero),zieProsp (
Dewollige) . 486
pero diClementi.
Oorzakeljkheid,zieCaur(
De Engelsche). .486
saliteit.
Spjsbrj,zieChym.
,, (
Deakkem) . . .486
Oppositie . .
612 Spjssap,zie Chyl.
r(
De stengellooze) 48G
Oranjeboomen . . 491 Stevenskrtlid,zieCircaea.
De moes-l . .48G
Orde der arme vrouwen,
p
Stich.(BerthaenKlara) 698 Veld(Heilig),zieCampo
zie OrdederClarisse.
Santo.
tölzel.(Julie Frederike
Oreyon?zieColumbia.
Henriëtte)
530 Veldkers,zieCordamine.
Strong's eilalld . .
177 Veldroos,zie Cistus.
Ostlmura(Hetlandvan),
zie Cinalöa.
Sucré)zie Chuquisaea.
VereFelzings-kantoor, zie
Overchloorzuur
405 Suikertinctuur
155
Clearing-house.
Neusbeer,zie Corti.

P.

T.

Paarden (Ligte),zieChe-

Takellies en
Takullies,zie Carriers.

Paddestoel(Eetbare),zie

Talkglimmer (Prismatisch),zieChloriet.

vaux-legers.

Champignon.

Padilla (Zonenvan),zie

Tonino(11),zie Antonio

?edia.

497

Tour (Abbé de la), zie
Charrière.

TrompetboomyzieCatalya.

D )zie Cecropla.
Rjstmelde.(De). .
354 Turner's patentgeel, zie
Rotang,zieondercalamus.
Casseler geel.

S..
Sarak,zie Chupra.

Ports.

zie Caltlmet.

W .
'W ansbecker bode, zie
Matthias Claudius.
W aszalven,zieCerata.
W aterpaardestaart, zie
'
Chara.
W aterscheiding,zie Cicutu.
W atervarken, zie Capybara.

W eerschjnyzleChangeant.
W ilhelmshöhe

Y.

Yelmera (Pieter),z.Pieter
van Cammingha.

Canala.

Rankpootigen, zie CirriRendlermos .

Campagna.

Veronese(Paul)?ziePaolo
Cagliari.
Vjfhavelzs,zie Cinque

Vi0(Thomasde),zieonder
Teekenaap
.
639
Cajetanus.
Teerling-salpetor, zie
Vredespjp derIndianen,

Communeros.
Paeonine,zie Corallino.
Chlli-salpeter.
Palaos-eilanden
1;; Teyng.(Jac0b),zieCePantegraaf. .
639
ratinus.
Pélew-eilanden
1;7 Thaborieten, zie onder
Perm utatie. .
586
Calixtjnen.
Theïne,zie Cafeïne.
Pesaro (Simo1
& da), zie
Therèse, echtgen. van
Catarini(Sim0n).
Phenol,
prins Chimay
373
Phenylalkoholen
Thiqtle,zle Chique.
Phenylzuuryz.carboolzuar.
Tjdkjker, zie ChronosPitt,deOudere,zieonder
coop.
Chatham .
Tjdmeter, zie ChronoPolychroomzuurjzieChrymeter.
samine-zuur.
Tjdrekenkunde,zieChroPom pelmoesboom en
492
nologie.
Ponapi. . . .
177 Tjdvers,zieChronogram.
Primatisch talkglim mer)
Tin-eilanden. (De). zie
zie Chloriet.
Cassiteridesinsulae.

R.

Vergna(La),zieGirolamo

U.
Utraquisten,zie Calixtjnen.

Z.
Zaakgelastigde,zieChargé
d'affaires.
Zandhalm ,zieChilochloa.
Zoutzuur,zie Chloorwaterstof.
Zwavelzuur Strontiaan,
zieCoelestielz.

209

(NB.W oorden,niet onder C vermeld,zoeke men onder K .
)
C ,de derde lettervan 0ns alphabet,isbj

Cabalisdenaam vaneen beruchtministérie

de Rom einen uitdeGriekscheyammaontstaan, inGroot-Brittanje!gevormdin1669enbestaanom vervolgensin de RomaanscheenGermaan- de ui
t Tltomas Cl'
#br#,een jverig R.Kathoschetalen eene plaatstevinden.Aanvankeljk liek,- graafArlington,desgeljkseenvoorstanwerd zj teRome alsg uitgesprokenqweldra der van de R.K.Kerk,maarinhetgeheim ,echter voegde zj zich naarden klank der k den hertog van Wzlfchzw/ztzzzl, een gunsteling
en verdrong het teeken van deze letter,tem desKoni
ngs,- Ashley,latergraafran&
% JJfe.
:œry, een schrander,m aar karakterloos man,
wj1hareuitspraak n0g steedsnaardie dery b'
bleef'zweemen.De eerstetaal-onderwjzerte en den hertog ran Ztlfx#e'r#tz/q diezich zoowel
ts (235 vöôrChr.),gafech- doo1-zjnegeleerdheid alsdoorzjnehartstogRome,S.p.Carrili'
ter 0011. schriftteeken aall de #,0n na dien teljkheid Onderscheidde. De beginletter van
tjd gold de cvoork,zoodat deze alleen in hunne geslachtsnamen vormen hetwoordcabal,
eenige zeer oude w oorden behouden bleef.Die en m en bragtditinverbandmethetHebreeuw-

uitspraak bljktuitdeNederlandschewoorden, sehe woord kabbala, dat eene qeheime leer
dievan hetLatjnafkomstiyzjn,zooalskeizer aanduidt,daardiemanlzeum etkonlng K arel11
(cceytvl,kelder(eellaltkist(c%sta4,kerker(otwcer) en zjn broeder, den hertog van York (Ja0o.f
.
!'
),eenezamenspanning beraamden tegen
enz.Daartentjdedergrootevolksverhuizingen
de klanken cï en ti deze laatste sissend de staatkundigeengodsdienstigevrjheid,niets

uitgesproken als tsi - veelvuldig met elkander verwisseld werden,kwam decalssisklank
voorde zachte klinkers e,C,ae,oe,'
ueeny in
de Romaansehe talen,envan dezeinhetFranltisch en Duitsch. In onze taal komt de c
alleen voor in verbinding metde # en lteert
dan t0t haar Ouden klank,t0t dien der #
terug.In het Italiaalzsch heeft de cl den R0meinschen klank - dien der k - behouden;

minder bedoelende dan herstelvan het onbeperkte gezag van denKoningenvanhetR.Katllolicismus.Hiertoe slootgenoemdkabineteen

verbondmetLodewl
jkxlTrvanFrankrjkenverklaardetegeljk metdezen,metdenKeurvorst
van Keulen en den BisschopvanqMunster den
Oorlog aan de Nederlandsehe Republiek,het
bolwerk van het Protestantismus en van de

staatkundige vrjheid. Het Parlement kwam
in hetFransch klinktzj a1sé'
cl,,in hetEn- eindeljk (1674)ernstiginvezettegendatmini-

gelsch en Spaansch alsJ.scA.InhetHoogduitsch st
êrie:Clford was Overleden en Sltaftesb-y
wordt de c- behalve in woordenvanvreem- reeds afgetreden, maar tegen de overige 3
den oorsprong - enkelgebruiktin deverbin- w erdeenonderzoekingesteld,zoodatdeK oning
ding ck , en deze heeft alsdan den klank kk. niet alleen een nieuw kabinetm oest kiezen,
In de muziek is C hetgrondtoonteekenvan m aar zich ook,verstoken vandenoodigehulphet toonstelsel.Voorts wordt door dat letter- middelen om te Oorlogen, genoodzaakt zag,
teeken de A/yde Ot'
, als het doorgestreeptis, Om vrede te sluiten met ons Gemeenebest.
balléro , onder dezen naam vermelde Vzde maataangeduid,terwjlheteindeljk denCaMr
iJ-:
ook den basslelztelaanwjst.
Don Fd'
rz/z'lzlCaballlro,een Spaansch staatsA1s verkorting w ordtde C niet alleen ge-

bruiktvoorRomeinschenamen(Caesar,Cajus,
Cassius) Claudius) of Latjnsche woorden
(consul, censor, colonia, civitas) centuria,
cohors,conscriptus, conjux enz.),maar o0k
voor het teeken van afkeuring (condemno,
ik veroordeel) op de stemtafels, voorts a1s
teeken voor den therm om eter van Celsius,in
de scheikunde a1s datvancarboni'
tm (koolstof),

man.Hj werd geboren den 7deJulj 1800te
BarajasdeMeloin deprovinde Cuénça,stu-

deerde te Alcala de Henares in de regten,

werd in 1823 advocaat bj het HofvanAppèl
te Madrid, maar verliet deze stad, toen in
laatstgemeldjaar deconstitutieafgeschaftwerd
cn de vervolging der liberalen een aanvang

nam.Nadathj 10jaarambteloosindeprovin-

met de a - dusCa- alsdatvan calcium ,met cie Estremadura had dtmrgebragt,keerdehj
dus Cd - als dat van cadm'
lltm ,en in 1833 naar Spanje'
de d
s hoofdstadterug,stichtte
met de e - dus Ce- a1sdatvaneerium.Op er het pBoletin de comercio''en bestreed het
recepten van geneeskundigen villdt men C despotismus. Toen de minister B ltrvlo.
g in
voor ealœ (kalk) en C. C.votl- eornn cyr'
t
?ï 1834 gelloemd blad ophief,deed Caballg'rohet
(hertshoorn).In dcn handelbateeltt'ntCkapi- uitgcven onder den naam van rEcodelcom er-

taalycourant,etmto enz.Als Rtllltlillstlllljt'
t'l' ci0,,' en weldra werd hetéén dtl
rmeest-yelezent
)dagbladen van Spall
je.Doo1-deprovlnbeteekentde C (eentum)honderd.
V.

1

2

CABALLZRO-CABAT.

cie Cuènça werd hj in 1834 gekozen t0tlid te Auteuil.Hiervoltooidehj eenereedslang
van de Kamer van Procuratores,en toen hj begonnen vertaling van de pllias,'' doch nam
zich onder het presidentschap van Istnritz in 1783metzjn psermentd'
un médecin''afbenoem d Zag t0t één der secretarissen van scheid van de fraaje letteren.Hj behoorde

deProcuratoresyverzettehjzichmetkrachtte- t0t de voorstandersderRevolutie,en M irabean
gen de constitutlevan 16Aprilvanlaatstgem eld stierfin zjnearmen.- GedurendehetSchrikJaar.Hj is de steller van een adresvan 40 bewind zoeht hj in vergetelheid te leven,
Procuratores aan de Kamer,inhotldende het doeh later werdhj hoogleeraari1zdegezondverzoek, om deKoningin er opmerkzaam op heidsleer enz.aan de geneesktm dige schoolte
te m aken,dathettoenmaligreger
'ingsbeleidhet Parjs, lid van het Tnstituut, commandeur
land ten verderve voerde.00k het adres van van het Legioen van eer,volltsvertegenwoorde oproerige nationale garde aan de Koningin diger in den Raad van 500 en 1id van het

is waarschjnljk van hem afkomstig,enalleen Comité du Salut. Hj overleed den 5enMei
door zich verboryen te houden ontkwam hj 1808 niet ver van Meulan.Zjn voornaamste
aan de gevangenls.In 1836 plaatstehj zich geschritl is p'rraité du physique et du moral
m'm het hoofkl der revolutionaire Jtlnta van de l'homme (1802 en 1824)'';ook iser eene
Cuqnça,werd afgevaardigde naarde Constitu- uitgavevan zjnegezamenljkewerkenverscheêrende Cortes,verklaarde zichtegen deconsti- nen (1823 t0t1825).In zjneLettreposthume
tutie van 18 Junj 1837 en stemdetegen het et inédite sur1es causespremières''beschrjft
voorstel, om de Koningin-moeder alsregentes bj het levensbeginselot'de ziela1seenezelfte behouden.Onder de ministériën Calatrara standigheid,die de Organen desligchaam sveren Ofalia behoorde hj t0t de Oppositie.In eenigten bj den dood van deze scheidt.
1838 werdhjlidderProvindalegedeputeerden Cabarrus(François,graafvanl,eenSpaansch
te Madrid,en nam jverig deelaan debevor- minister van Financiën,werd geborenin 1752
dering der w etgeving en der statistiek.T0t teBayonne.Hj Ontving zjneeerste opleiding
zjne voornaamste geschriflen behooren.nFisi- te Toulotlse 0n Nverd door ziJ-n vadernaar
pnomia naturaly politica de l0s disputados a een handelsvriend te Saragossa, Galabert g0Cortes en 1834,1835,1836 (1836)'',gElg0- llaam d, g0Z0nd0n,Om zich in het koopmansbièrno y l0s coxtes de1 estatllto materiales bedrjf te bekwamen. Hier huwde hj op

parasu historia(1837)''en pxanualgeograflco- jeugdigen leettjd in hetgeheim metdedochadministrativodelamonarquiaespanola(1844)'' ter van zjn patroonten werd daarna belast
Fernan Caballlro.Zie Böltlron Faber.
methetopzigtOvereenezeepziederjteCaraCabanel (Alexandre):eenberoemdFransch vanehel bj Madrid.Gedurendede geldcrisis
schilder, werd geboren ln 1823, genoot het van diedagen werd op zjn aanradenpapieren
onderwjsvan Picot,staatdoordezen in ver- geld in omloop gebracht,onder zjne directie
band met de classieke school van Darid en

de San Carlos-bankopgerigtendeHandelmaat-

bleefin zjne eerste stukken,zooalsrDedood
van Mozes .
(1852)'', pDe Heilige Lodewjk
(1855)'' enz. getrouw aan de Aoadémische
regels.Daarna volgde hj meerzjneigenweg,
zooals in de r'Weduwe van den kapelmeester,
naar het orgelluisterend''.Zeerwordtook ztn,
XFlorentjnsch dichter,eenversvoordragende''3

schappj der Philippjnsche eilanden t0t stand

gebragt (1785). Vervolgensza4 hj zich geplaatstbj hetministérievan Flnanciën,maar
ondet KaeelTT,
Averloorhjzjn invloed,moest
'
zelfshet bestuurderbank nederleggen,w erdin
1790 in hechtenis genom en,eerst in 1794 op

vrtje voeten gesteld en nietdan een Jaarlater

door kenners geroemd,m aar vooralverwierf onschuldig verklaard,waanzadeKoninghem in
hj een grooten naam als schilder van het den gravenstand verhief,met6millioenrealen
naakt.Zjn eerste doek van dezen aard bevat schadeloos stelde en t0t hof-bankier, t0talnEene nymph,dooreenfaungeschaakt(1861)''. gem een opzigter der w egen en kanalen en

Zjn voornaamste stuk,rDe geboorte vanVe- totdirecteur-generaalderKoninkljkefabrieken
nus'' is zacht van toonyen aangekocht door verhief.In 1798 washjalsSpaanschminister
den Franschen Keizer (1863).Op de wereld- en afkevaardigde op hetvredes-congrèsteRatentoonstelling van 1867 bevond zich vanhem

stadt werkzaam,en begaf zich vervûlgensals

een grootdoek,pDeverdrjving uithetParadjs'' voorstellende. Behalve andere stukken,
heeft hj een aantal portretten vervaardiqd.
Cabanelislid van hetInstituut(1863),bezlt-

gezant naar Parjs,maar werd,a1sgeboren

Franschman,doorhetDiredoire nieterkend.

Daarna vertrok hj naar Holland,keerdena
den afstand van KarelIV naarSpanleterug,

ter van de goote medaille (1865)en oKcier werd onder lkrdinand VII belastm etdepor-

van het Legloen van eer (1864),professor tefeuillevanFinanciën envergezeldedezennaar
M n de AcademievanKunstteParjs(1864),en Bayonne.Toen SpanjedoordeFmnschenwas
moet beschouw d worden als een der eerste bezet,koos hj de zjde van de laatsten en
mannen vqn de Franscheschilderschool.
wasten tjdevan koningJosepltministervan
Cabanls (Pierre Jean George),een uitste- Finandën en diredeur der San Carlos-bank.
kend en menschlievend Fransch geneesheer, Hj overleed in diebetrekking teSevilla den
werd geboren teCosnacden 5denJulj 1757j zisten April 1810.- Zjne dechter Therèse,
studeerde te Parjs in de letteren en begaf eerst gehuw d met den bekenden Franschen
zich reeds vroeg,als secretaris van een aan- volksvertegenw oordiger Talien:w erd later de
zienljk Poolschedelman,naarW arschau.Daar- echtgenoote van den prins ran CMzzlly.
na studeerde hj van 1775t0t1781te Parjs Cabat (Nicolas Louis),een Fransch landin de geneeskunde en vestigde zich als arts schapschilder,FerdgeborenteParjsden24sten
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December1812,genootzjneopleiding in het
atelier van Camille Fldr,
y en bepaalde zich
vervolgens t0t eenejveri
gestudie dernatuur,
welke meer realistisch dan dichterljk door
hem wordtopgevat.Zjne doeken onderschei-

3

de provincie Valencia.Zj heefteenevoortreffeltjkehaven,voor degrootsteoorlogsbodemg
toegankeljk,en bestaatuit deoudestad,dpor
Nederlandschevrjbt
litersopeeneilandgesticht,

en uit de nieuwe voorstad,op het vasteland
den zich trot
lwens door frisohheid en kracht. gebouv:d en door eene brug saet de oudestad
Hj deed onderscheidrne reizen in hetzuiden verbonden. Het aantal inwoners bedraagter
van Frankrjk en in Italië,enzjnetafereelen 7- Of8000.

zjn grootendeels aan die gewesten Ontleend.

Cabestang (Guillaume de) of Cabentaing,

Cabeljau (Jacob) of Cabbellian,heervan een Provençaalsch txoubadour der 13de eeuw,

A'
?
ZJA6ZZI,bevond zichbjdeW atergeuzenvoor werd geboren in het graafschap Roussillnn en

den Brielen wel'd d00r Lwmey met een aan- was stalmeester van M argareth'
a,de gemalin
tal soldaten naar Enkhuizengezonden,zoodra van graafRaimond rc,
o Prorenee.Bekoor; t
b or

deze stad hetSpaanschejuk had afgeworpen.
Daarna maakte hj met Nioolaas AfecF
llrer
zich meester van Medemblik en werd erdoor
den prins ran Orlzl
.# a
angesteldt0tgouverneur.Vervolgens kreeg hj doorwelwillende
onderhandeling Hoorn ln zjnemagt.Hjbleef
echter teMetlemblik,waarhj zjn gezag bedreigd zag dooreen gevaarljk Oproer,'tgeen

de bevalligheid zjnermeesteres,zong hj de
den minnenjd van den graaf,die hem deed

fraaiste minneliederen, maar wekte hierdoor

ombrengen,waarna hethartdes zangers weltoebereid Op den middagdisch dergravin werd
gezet. Toen deze het gruwelstuk vernam,riep

zj uit: sNu ik zulk edelvleeesch genuttigd

heb,begeer ik geen ander'',enwierpzichvan
evenweldoor tussohenkomstvan commissaris- hetbalkon.Volgensanderenstierfzj vansmart
sen van den Prins w erd gedempt.
vrjwillig 0f, zooals n0g anderen verzekeren,
Inmiddels werd hj benoemd t0tbevelheb- op last van haren gemaal den hongerdood.
ber Vall (
Al
r,en na het innemen Van Van Cabestan.lzjn n0g 7 liederen bekend.
15kmaa
73) hi
Haarlem
eld hj meteen aantals01Cabet (Etienne),een Fransch communist,

daten Egmond en Heilo bezet.Bjdenadering werd geboren te Djon den zdenJanuarj1788,
Van d0n l'
rederik moest hi
j terugtrekken) t0t het onderwjs opgeleid door Iaeototen
doch te Alkmaar wasgroote weifelingom tl-ent was eenigen tjd leeraar aan een gymnade partj,welke men diende tekiezen.Cabel- sium. Daarna studeerde hj in de regtenen
e/
c,
l en R'
tycharer wilden erbinnentrekken, werd advocaat in zjne geboortestad.Later
Miaar zi
j Zagon dien wensoh eerstvervuld, begafhj zich naarParjs,waarhj zich aan-

toen de burgemeester I'loris '
plzl Teylinyen in sloot aan de Carbonarien weldra t0t de bede raadsvegaderi
en zeide,dathj stuurders behoorde vanditgeheim genootschap.
n
g
o
p
r
e
e
s
met de Prlns wilde leven en sterven.Toen Na deJul
j-revolutie van 1830 ontvinqhjvan
opende de stadstimmerman M aarten Tlferq
sz. D'
tb
pont de J'Ayre,minister van Justitle,eene
ran der M ey, geholpen door de mannen van benoemi
ng t0tprocureur-genemal0q Corsica,

doch weldra legde hj dezebetrekklng neder
Gedurende hetbeleg van Alkmaarwidthj en werd in 1831 door een kiesdistrid in
door zjn voorbeeld allen t0t moet
len stand- hetdepartement Côted'orafqevurdigd naar
vastigheid te bew egen.Zelfs eene ziekte,die het Parlement,waar hj zittlng nam aan de
hem aantastte, deed hem niet wankelen in uiterstelinkerzjde.Nu gafhj zjne rHistoire
het besltlit om liever te sterven dan de stad de la révolution de 1830''inhetlicht(1832)en

Cabebà'
t
h depoûrten derstad.

te verlaten, zoodat h0t behoud van Alkmaar stiohtte in 1833 hetradicale zondagsblad pLe
vooralaan hem m oet w orden toegeschreven. populairq'',doch hj werdin 1834 wegen:een

Het schjnt, dat Cabelja'
t
b zich later naar opstel in die courant t0t eene tweejarige geVlaanderen heeft begeven.Hj was er burge- vangenisstraf veroordeeld, waaraan hj ontmeester van Oudenaerde,totdatdeze stad in snapte door de vlugt naar Londen.Vandaar
1582 door Parma veroverd werd. In 1583 tastte hj de Julj-regèring aan in hevige
kwam hj metzjneruitersteGent,enoverleed schotschriften,terwjltevenszjncommunistisch
aldaar in 1584.

stelselzich door de lezing dergeschriflenvan

Cabeljauw (Johannes),een verdiensteljk Morlu, Campanella,X og-ells M ably enz.ontNederlandsch regtsgeleerde,bezochtdehooge- w ikkelde. Na de amnestie van .1839 keerde
scholen teIlarderwpk,
- Leidenenelders,w oon- hj naarFrankrjkterug)vest
iydezichteParjs,
de eenigen tjd te Brementen werd,op aan- i
(afer zjne rllistoirepopulalredelarévolubeveling van Daniè'l Aàl t
sï'lf,s,in 1640 hoog- tlon tkançaise de1789 à 1830 (1840 4 d1n.),,
leeraar aan de doorluchtige s($hoolte Amster- in het licht,werd bj het ontwerp t0tbeves-

dam. Hj (mtving echter reeds in 1645 zjn
ontslag en leefde n0gin 1657.Hj heetteen
paar honderdtallen Latjnsche brieven in het
licht gegeven. Zjn neefPetr'
tbs Cabelianw,

tigingvan Parjsmetderepublikeinscheredactie van den nNational'' in een hevigen pen-

nenstnjd gewikkeld en scheiddezichdoorzjn

romanpvoyageenIcarie(1840en1842)''qeheel
en alafvan de louterpelitiekerepublikelnschgezinden.Terverspreidingzjnerbeginselenriep
hj pluepopulaire''wederinhetleven,dochgaf
daaraaneenezeergematigdekleur,zoûtlathjnu
Cabello, ook P'
tterto CtXJeJIP en Carello te doen kreeg met de volbloed-eommunisten,
genaam d, is eene handelsplaats in den Zuid- zooalsBaboe'
t
f en anderen,die rLe Humaniachtereenvolgenspredikant te Schermer,'Leeuwarden en Leiden, heett eenige godgeleerde
werken gesehreven? vooral van polemischen
aard.

Amerikaanschen StaatVenezuéla en aldaar in taire''stichtten,terwjl Cabetmet150aandeel1*
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hûuders van pLePopulaire''dennaam aannam het vaste land van Noord-Amerika.Hj was
van Communhtesict&ridsd.Van 1843 t0t 1848 een ervaren Venetiaansch zeeman,diewegens
bezorgde hj de uitgave van denpAlmanach handelszaken Bristol bezocht en er in 1495

'icarien'' en kwam in 1847voor den da4met voor hemzelven en zjne 3zonen eenevolmagt
het plan, om in Texas eene comm unistlsche van H endrik VII Ontving,om nieuwelanden
volkplantingte stichten.Zjn voornemenvond te ontdekken,te veroveren en ervolkplantim

bjval,en reedswaren 69personen derwaarts gen te stichten,waarvoôrhj den Koninghet
op weg, toen de Omw enteling van 1848 l0s- vjfde deel der opbrengst z0u uitkeeren en
barstte, die aan Cabet de vervulling zjner zich w eder n.aar de havenvanBristolbegeven.
wenschen inFrankrjk voorspiegelde.Daarhj Cabotostevende nu meteen Koninkljk vaarechter in Junj van datjaarzjne communis- tuig en 4 transportschepen noordwestwaarts
tische verwachtingen verjdeld zay, trok hj (1497) en ontdekte den 24sten Junj een gem et 44 makkers naar Texas. H lerevenw el waandeiland,hetwelkhjPrimaTrl/lnoemde
vondhjnietsdanmoedeloosheidenellendeimen - het tegenwoordige Newtbundland.Daarna
klaagde hem zelfs aan van opligterj,en de zeilde hj laugs de Amerikaansche kust t0t
regtbank teParjsveroordeeldehem bjverstek aan kaap Florida en keerde meteenerjke
t0t eene gevangenisstrafvan 2 en een verlies lading en 3 Indianen naar Engeland terllg.
van het btlrgerregtgedurende5jaren.Cabet Sebastiano Ccùp//, een zoon van den vool'begafzich niettemin naar Frankrjk,leverde gaande.HtJwerd geboren te Bristol in 1477,
in 1851 zich Overaan depolicie,bragtzjne volbragt de eerste olztdekkingsreis mt
lt zjn
zaak voor het H0fvan Appèlen werd vrj- vader en ging vervolgens alleen Op dergeljke
gesproken.Hj verzekerde,dathetmislukken togten uit.In1512tradhjinSpaanschedienst
der kolonisatie aan de Roode rivier alleqn
veroorzaaktwasdoorde moedeloosheid enden
hartstogt der kolonisten,daar eene volkplanting,door hem met 300 Icaristen te Natlvoo
aan de M ississippi gegrondvest, voorspoedig

en werd 1id van den Raad vanIndië.Dedood

van I'
erdinand deAWJAPJï/:(1516)verjdelde
zjn voornemen:om eenenoordwesteljkedoorvaartnaarAziè te zoeken,zoodat hj weder
dienst nam 'in Engeland,zich in betrekking

den vioe-admiraalPertlt enin1517
beyon te bloejen. Toch bleef hj bj zjne smteeltdeeemet
u esltader naar Brazilië vertlflt, om
vrlenden te Parjs,en wasvansroornemenom

zich kandidaattestellenbj(
lepresidentskeuze
voor deFranscherepubliek.Hj werd eehter
in Januarj 1853doorpolicie-agentennaarLonden gebragt,en van hier scheepte hj zieh in

langs de zuidpuntvan Amorika een wegnaar
Oost-lndië te zoeken.W egens devreesachtig-

heid van Pertl
t moest hj echterOmlkeeren,

stevende naar Hispaniola en Portorico,dreef
naar Amerika.In den zomer van 1854 deed er een voordeeligen handel en kwam voor-

hj bekend maken,datzjneIcarischekolonie syoedig in Engelandterug.Daarna begafhj
te Nauvoo 400 zielen met91 gehuwde paren zlch weder naarSpalzje,waarhj t0toppertelde, doch weldra ontstond er verdeeldheid piloot en t0t lid van den Raad van Tndië
tusschen Cabeten zjneonderhoorigen,zoodat werd benoemd.Zjn gooteroem wasoorzaak,
hj uitde kolonieverbannen werd.Hj over- dat een aantal aanzlenljke kooplieden met

leednietlang daarna,den9denNovember 1856, hem in onderhandeling traden omtrent eene
te St.Löuis.
reis naar de M oltlkken door de straatvan
Cabinet-noir of rhet zwarte kabinet'' Magelhaens. D e overeenkomst werd gesloten,

noemde men in dedagen van Lodewl
jk XlY en in April 1525 verliet hj Cadix met25
eene inrigting,die met de posterjen in vem schepen.Daar echter hetscheepsvolk oproerig
band stond en ten doel had,om aan de re- werd,liethj zjnvoornemenvaren enstevende
géring inzage te verschafen in debrievenvan
particulieren. Men verstond er de kunst,om
de brieven zôö behendig te openen en weder
digt te m aken, dat de geadresseerden erniets
van bemerkten. Gedurende de omwenteling

de La Plata-rivier en de Paraguay 0p. Uit

gebrek aan mondbehoefte,krjgsvoomuad en
handels-artikelen keerde hj na eene alwezigheid van b Jaar in Spanleterug.Toenhjhier
koel ontvangen werd, zooweldoor het Hof,

werd ditrcabinet''vooralog aandringen van omdathj de belhamelsvanhetoproergestreng
M 'irabeau opgeheven, maar ln de dagen van had gestraft door hen opeen onbewoondeiland
Napoleon I hersteld. Ook Lodewûk XVIII achter te laten)a1s doorde kooplieden?omdat
en Karel X hebben het in stand gehouden. hj de Molukken niet bereikt had, ging hjj
Intusschen werd door zulk eene schennisvan weder naarBristol,w aar de toenmaligelordhet geheim der brieven het xegtsgevoel der protector, de hertog '
tan ,
% -6r.
se6 hem tot

burgers op eene grievende wjze beleedigd, Ktminkltjk opper-piloot benoemde en tot diterwjl dergeljke maatregelen toch ontoerei- recteur van eene handelsvereeniging,bestem d
kend waren) om staatkundige aanslagen te om eene noordeljke doorvaartnaarTndiëte
verhoeden.
Cabotage is een Franschwoord,datknstwclzrf beteekent,vooral vrachtvaart tusschen
twee havens van hetzelfde land. Te voren
waren alleen inlanders daartoe geregtigd,en

zoeken. Deze expeditie legde den r ondslag

t0teenaanzienljken handeltusschenEngeland

en Rusland.
Caboto overleed omstreeks hetéjaar 1557.
M en zeg'
t, dat htitegeljk met olumb'
us de
eerst in den laatsten tjd isdoorveleStaten afwjking van de magneetnaald heelt ontdekt.

de kustvaartalgemeen vrjgesteld.
O0k ontwierp hj eene groote kaart, die in
Caboto.Onderdeze naam vermelden wj: W hitehall werd opgehangen,terwjlmen hem
Gioranni Ccàofo den eersten Ontdekkervan voor den schrjverhoudtvanhetwerkrNavi-
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gazionenelleportesettentrionali(1583)''.Ter van minister van Binnenlandsche Zaken een
zjner gedachtenis heeft men een gewestin onbeperkt gezag in handen kreeg.Hj vaarNoord-Amerika met den naam van Cabotia
bestempeld.
Cabral.onder dezen naam vermeldenwj:
Pedvo Alvarez Cabral ot'Cabrerat(len ontdekkervan Brazilië.Hj wasdetelg van een

digde wetten uit, sloot tractaten: regelde
internationale aangelegenheden en glng overeenkomsten a:n metden Heiligen Stoel,maar

koning Emanlbè'lna den terugkeervan Vasoo
de Gam@ t0t adm iraal banoem d eener vloot
van 13 schepen, om ecn weg ter zee naar
Indië te zoeken.D en 9den M aart1500 verliet

der rekenschap afte leggen,voerdedrukkende

hj pleeyde tevens schennisaan de Onafhan-

keljlkheld der regtersen aan diederuniveradelljk Portugeesch geslacht en w erd door siteiten, zette de geldverkwisting voortzon-

belastingen in en maakte zich op die wjze
gehaatbj zjneeigenepartj.Vooralhieldhj
zichbezigmetdeorganisatiedervrjmetselaarshj de haven van Lissabon, volgde,ol
u de loges en handeldehierbj zoozeernaareigen
windstilten langsdeAfrikaansche kustte ver- inzigt,datzelfs de conservatieven er bezw aar

mjden,een westeljken koersen bovtmd zich in vonden,iI
zzjnehanden eengezagtelaten
na vel-loop van eenemaand nabj hetheden- rt
lste!z,datweleensgevaarljkk0nwordenvoor
daagscheBrazilië.Den 24sten Aprilstaptehj doKroian.Eelzopstand,in1844doorgmafBomer aan land,nam ditin naam valzden Koning Jz
londemzomen,diendehem t0tvoorwendsel,
van Portugal in bezit en noem de dat kust- Om de teugel
s1104 sterkeraan tehalen.Een
gewestTerra da Santa Crtlz.Nt1vertrok hj tweede Opstand,d1e i1zOportouitbarstte,werd
naar Oost-lndië,maar Op den togt derwaarts den liden Mei 1846 gevolgd (
loorzjn ontverloor hj door stormen de helft van zjne slag. Hj vlood van den eenen schuilhoek
schepen,waarbj ook deberoemde Barlltolo- naar den anderen,m aar achttezich nietveilig,
maens Dll,z omkwam .M d dil ovel'ige vaal'- voordat hj te Cadix den Spaanschen grond
tuigenzeildehjlangsdeoostkustvanAfrika, had bereikt.Na het beteugelen derrevolutie
bezocht Mozambique,bereikte Calcutta,bom- keerde hj naar Portugalterug,nam erspoebardeerde deze stad wegens de beleedigende dig weêr deel aan het regêringsbeleid,vem
handelwjze der inwoners,sloot handelsver- trok in 1848 al% buitengew oon gezantnaar
dragen meteenigevorsten,enkwam denzlsten Madrid,nam inJanuarj 1849wederzittingin
Julj 1501 meteenerjke lading wederop de de Cortes en werd in 1849 door de Koningin

l'aag.Het schjntechter,dat hj nietbeant- metdevormingvaneen ministériebelast.Hj

woord heeftaan de verwachtingen?wantlater leende terstond eel
ze belangrjke s0m van de
vinden wj zjn naam a1s zeeman nid ver- bank en misleidde hetpubliek dool'debelofte,
meld. Htj overleed omstreekshetjaar 1526, dat het geld t0t hetleggen van een spoorweg

en zjnereizen zjn besehreven in de zNavi- van Lissabon naar de grenzen van Spanle

gazione e viaggi''van Ramllsio.
zotl worden ebruikt.De bittere ellende des
Z4/Jt
.
?ZIiO Bernardo da Oot
sfl Cabral,graaf landsen de stllstand vandenhandelbezorgden
r@n T/lp-tv,een Portugeesch staatsman.Hj hem trouwens in de Corteseenegeweldigeopwerdgeboren in 1803 teFornas deAlqostra positie, w elke in de Kam er der Pairs door
in de provinde Opper-Beira,studeerde ln de den hertog ran StlJ#tzzlA(r?en in die derAfgereehten aan de Universiteit te Coi'mbra,en vaardigden doorzjneigen broeder8llvawerd
werd eerstadvocaat,vervolgensregterteFûra bestuurd.In Februarj 1851 werd hj doorde
de Perella. De staatkundige gesteldheid van Cortesbeschuldigd,dathj bj hetontvangen
zjn vaderland noodzaakte hem echter, zich van eene lading porselein om streeks300pond
in ballingschap te begeven.Toen de liberale sterling aan de sehatkistonthotlden had.W èl

partj zich meester gemaakthad van de Az0- werd dieaantjging ongegrond verklaard,doch
rische eilanden,werd ht
j lid van hetgeregts- toen kortdaarna eene doorhem voorgedragené
hofte Terceil'a en gethlrende hetregentschap

clausule op eene nieuwe kiesw et met eene

assessorvan den krk'gsraadaldaar.Dom Pedmo, meort
lprheid van 52 stemmen verworyen
die hem later in Opol
'to aantrofa1ssetretaris werd,moesthj aftreden.De Koningin wllde
van den auditeur-generaalvan hetleger,be- echter zjn ontslag niet aannemen, en eerst
noemdehem totproctlreurdesKoningsbjhet in April 1851 noodzaakte hem een opstand,
tzl#tzzlAl aangestookt,
hoog-geregtshof vau deze stad? waarna hj door den hertog ran ksf
regter w erd in het hoog-geregtshof op de zjne portefbuille nederte loggen en dewjk
Azorisehe eilanden en vervolgens in dat te te nemen naar Engeland. H j keerde echter
Lissabon.Hier werd hj in 1835 in de Cortes reeds in 1852 naar Lissabon terug,wasgedu-

geltozentverzette zich in 1837 tegen de regé- rende hetbestuur van Saldanh,
a de leider der
ring en nam heimeljk deelaanhetoproerin oppositie in de Kamer der Pairs,begaf zich
het arsenaal. D oor het misltlkken van dit in 1859 als gezantnaar Brazilië en werdvanlaatste beltoeld, kwam hj in 1838 als bllm daal' tel'tlggeroepen in 1861, - na w elken

gerljk gotlvorneurvan Lissabonaanhethoofd
van het stadsbestuur,en w ertlin 1839 ministervan Jtlstitie en Eeredienst.Toen hj den
25sten Januartj te oporto eene revolutionaire
Junta vormde, werd hj wel is waar dool'
een Koninkljk besluitvervallenverklaardvan
zjn post,maarhj keerdeweldrainzegepl'aal
naar Lissabon terug,waarhj met den titel

tjd wj geene merkwaardige b/zonderheden
vau hem vinden vetmeld.

Cabrera is het kleinste der Balearische
eilanden. Het ligt in de Middellandsche Zee
ten zuiden van M allorca en vorm teen kleinen

bazalt-koepelterlengtevan 11/aenterbreedte

van 1/ageogr.mjl.Erisbjna geen plantengroei; er wonen slechts eenige visschers,en
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tevens is dat eiland eene plaats derballingsch
Cabr
ap voeora.
r misdadigers.
Onderdezennaam venneldenW I
*@*
J
.
Tltomas A'
-rigzlfez de Cabrera,
hertog van M edina del Aip t/cco:graaf
M elgar, eersten minister in Spanle en een

des avonds te 5 ure vôôrdepoorten van lla-

schrander diplomaat. Hj waseen afstammeling van de koningen van Castilië,bestutlrde
reedsalsJongelinghetstadhouderschapMilaan,
werd opperstalmeester,na den dood zjnsvaders amirante van Castilië en in 1693eerste
minister van KarelIL Hj stond in blakende
gunst bj de koningin M œria HzàzltKen had:
als eerste dienaar van een half-krankzinnigen
vorst, een onbeperkt gezag in Spanje. Hj
bejverde zich met alle kracht om er de erfopvolging te verzekeren aan het Huis van
Oostenrjk. In 1669werdhj ten val gebragt
door den kardinaal Porto-carreroqhj moest

behaalde nogmaals eene OverwinningOp Oraa,
en werd door d0n Carlosbenoemd t0t graaf
M orell@, t0t luitenant-generaal en t0t
gouverneur-generaal van Valencia,Mtlrda en

ming als eene verbanning en wees haar van

denPretendent.Eeneongesteldheidbelemmerde

drid.Op bevelvan d0n Carlostrok hj echter

achterwaarts,bragt Oraa weder in de engte,
plunderde Yalencia en keerde,metbuit be-

laden, naar Canta Viéla terug.Tn 1838 veroverdehj devestingen Morella en Benicarlo,

Amgonië.Den lsten Octoberoverwon hj tusschen Morella en Caspe den generaalPardinas

en deed de gevangenen nedersabelen. Zjn

veldheerstalent bleek op nieuw in 1839 door

hetinnemen van Noguera en door zjnezegepraal op de belegeraars. Na den atkal van

M aroto moesthj zich echterbepalen t0t het
aannemen van eene verdedigende hotlding,
doch toen t
lon Carlos Spanje verlaten had,
het H0f vaarwel zeggen, maar werd door zette hj den 00rl0g voort op eigen gezag,
Phil'
è.
n V benoemd t0tSpaansch yezantte daar hj eigenljk meerstreed uitgodsdienstParjs (1700).Cabrera beschouwde dlebenoe- jver en wraakzuchtdan voorde regten van

dehand.Daarnabeyafhj zich naarLissabon, in 1839 zjne verdere werkzaamheid en hj

haalde er den Konlng over t0t eene zamen- bleef in de gebergten van Catalonië en Araspanning tegen Phili
ps F en zocht door de gonië, totdat E'vartero tegen hem te velde
bewering, dat het testament van Karel 11 trok, Morella belegerde en hem noodzaakte,
onecht was: den Paus te overtuigen van de over de Fransche genzen te trekken (Ju1j

relmatigheld deraanspraken van oostenrjk.
Du rom verklaarde de Raad van Castilië hem
vervallen van alzjnebeyittingenen veroordeelde hem terdood.Hj overleed den 23sten
Junj 1705te Lissabon van vexdriet,datmen
zjneraadgevingen tegen Spanlenietopvolgde.

1840).Hier werd hp gevangen genomen en

naar het kasteel Ham gebragt, doch reeds

tegen heteinde desjaarsin vrjheid gesteld,
waarna hj zich eerstnaardeHyérischeeilanden en vervolgensnaarLyon begaf.Gedurende

zjn verbljfin Frankrjk verwjderde hjzich
van zjnepartj,zoodatd0n Carloshem ontsloeg a1sCarlistisch generaal(1842).Toend0n
Spanle.Hjwerd geboren den3lstenAugustus Carlosten behoevevan zjn zoon,den graaf
1810 te Tortosa in Catalonië,voordengeeste- de X pzlfdwzplïs, afstand deed van de Kroon,
ljken stand bestemd,maartrad,toen de bis- wilde Cabrera dit besluitnieterkennen,0mschop van Tortosa hem wegenszjn losbandig dat de Koning zich niet in vrjheid bevond.
gedpgdehoogerewjdingweigerde,a1sOnder- Nietteminwashjweldra demeest-vertrouwde
oëcler in dienst bj een corps derCarlisten raadsmak van den.graaf de M ontemolin en
en stond reedsNn 1835 als partjgangeraan ontvlugtte zelfs metdezen in 1846 naar Enhethoofd eener bende.Roof,brandstichtingen geland,waar hjvoorbereidselen maaktevooz*
moordteekendenzjnpad,en hetbloedvloeide een invalin Spanje.InCatalonië,Valenciaen
bj stroomen,toen,opbevelvan denkapitein- Aragonië vereenigden zich enkele benden,
generMl M ina, den 16denFebruarj 1836 de doch het volk betoonde zich over hetgeheel
commandant-generaalvan Neder-Aragonië,don zöö onverschillig, dat aan geen invalte denzl.gldfïgz Noguerah de 72Jarige moeder van ken was. De Februarj-revolutie vervulde de
Cabrera wegens geheime verstandhoudingmet Carlistische partj metnieuwe hoop.Cabrera
haren zoon deed doodschieten en zjne 3zus- stapte in Spanje aan land, verhief er hare
ters in hechtenis nemen.Een met bloed ge- vaan,maarmoestna eengevechtbj Pasteral
schreven manifest zond hj vooruit,toen hj (27 Janarj 1849)zwaargewond naarFrankplunderend en moordend met Gomez t0t in rjk de vlugt nemen,waar hj eerstin den
Andalusië voorwaarts rukte en, van dezen kerker gew orpen,maar weldra door den Pregescheiden, door de prodnciön Cuènça en sidentderRepubliek invrjheidgesteld werd.
La Mancha naar Neder-Aragonië toog. Bj Nu begafhj zich wedernaar Londen,waar
Wnncon geslagen en zwaargewond,werd hj hj meteene schatrjkedame,missMavianna
door Q herdersgered en bj den pastoordon Clf/zc/
rïlt
z Riel
tards, in het htlweljk trad,
Don Ramon Ctz#rdrl raafran M orellateen
dapper,doch wreed generaalder Carlisten in

Manoè'
lA orps te Almaden verpleegd.In den reisde in 1850 naar het Hof van Napels, om

Mn
vang van 1837bragtdedood-qewaandezjn er ten behoeve van den graaf de .XtIZIJ:VItIJI
legerwederop 10000maninfanteme,2500paar- werkzaam te wezen, doeh werd er in 1851
den en 80 kanonnen,trok in MaartnaarVa- verbannen, zoodathj over Frankrjk naar
lencia en Cuènça,vergverde de bergvesting Engeland terugkeerde,en laterbj afwisseling
Canta Viéja,dle hj m 1836 verloren had, te Londep en te Parjs zjn verbljfhield.
overwon Oraa,den generaalder Christino'
s,

Cacalla L. is de naam van een planten-

lacht uit de familie der zam engesteldbloeversehafte den Preteydentden overtogtover ges
de Ebro en bevon; zlch den 12den September migen en onderscheidt zich door een cylin-

CACALIA- CACAO.
drischen,diep ingesneden,aan denvoetveelal regten stam meteene grjze schors.De blametBaht
* ben bedektenkelk,eenebtlisvormige deren zjn ruim 3 Ned.palm lang,en schoon
bloemkroon en ruige zaden. Hoewelin den zj zich eerst paars-rood vertoonen,worden
laatsten tjd aan ditgeslacht?zooalshetdoor zj weldra groen. De kelkbladen zjn rpzeLinnae'
tu werd vastgesteld, onderscheidene rood endebloembladen donker-geel.Devrucht
soorten ontnom en en btj andere geslachten is aan heteindekegelvormig,vuil-dtroengeel
ingedeeld zjn,bestaat hetnog uit een groot met eene roodachtig-bruine schakêringen van
aantal andere, die m eerendeels in de w arme binnen gevuld met een witachtigen brj.De
gewesten van Azië en Am erika,alsmede op zaden,in rjengeplaatst,zjngeelachtig-bruin.
de Alpen worden gevonden.T0tde sierplan- Evenals de citroen- en de koëjboom ,zoo
ten behooren C.alpina L.metniervormige, staat 0ok de cacao-boom aanhoudend in bloei.

getande bladeren,talrjke roode bloemen en Hj behoorteigenljk tehuisin dekeerkringssehermvormige aren,inhetSchwarzwaldgroei- landen van Amerika,maar groeitthans 0ok
in die van Azië en Atkika. In Coltlmbia
kweekt men den aldaar inheemschen TA. &eolor .fZ B. Xf#. die G Ned.el hoog wordt
en sehuins-hartvormige bladeren draagt.Van

jend, 0. albjjkonsL.,zich van devoorgaandesoortonderscheidenddoorgrjze,spitse,
grootere bladeren en door 6 licht-purperroode
of bjna witte bloemen,en desgeljksop de

Alpen groejend,- en C.snareolensL.met eerstgenoemdesoortgevenwjeeneafbeelding,
talrjke, regtstandige,manshooge,gestreepte nameljk een gedeelte van een tak meteene
stengels, atkisselende, pjlvormige bladeren rjpeen onrjpevrueht,benevenseenbloejenen witte, w elriekende bloem enqdeze laatste den tak op '
/.deder natuurljkegrootte.
behoortte huis in Virginia.
De cacao-plantaadjes leveren Jaarljks 2

Cacao.Hetgeslacht Tlteobroma L.behoort oogsten - deeerstevanFebruarjt0tJunj,en
t0tdefamilie derBlittneriaceèh enomvatvrj de tweede van Augustus t0t Decembexqde

groote boom en met groote, gaafkandige bla- laatstgenoemde isdeovervloedigste.M en opent
deren,welke op dievan den koëjboom g0- de vrtlchten en verwjderthetzoetachtig-zure
ljken.De bloemen staan ôfin de oksels der moes,waarin deboontjes(zaden)gelegenzjn.
bladeren öf,geljkmeestal,geheeldaarbuiten Hiernalegtmendezein vaten,wierdekselsmet
en zjnvoorzien vankleine,ljnvormigestetm- steenen worden bezwaard,laat ze 5Of6dagen
blaadjes.De kelk bestaatuit5bladeren,en op hoopen liggen of men delft ze versch in

de bloemkroondesgeljks;demeeldraden zjn den grond.De eerste en laatstehandelwjze

mt men de rotting. Daardoor doet men
kransvormigzamenjegroeid,hetvrtlchtbeginsel noe
gisting ontstaan, die de kiem en doodt
islo-hokkir,destpldraadvormig en aan den eene
t0p vjfspletlg.Devrt
lcht iseenelangwerpig- en de boonen dtlurzamer maakt.V ervolgens

eivormige komkommervruchtmet eenehot
ltige legt men deze in de z0n te droogen.Cacao,
schaal.O0k dezaden hebbeneenehardeschaal, die in den grond is gegraven,behoudt steeds
eene bedekking van roode aarde. De beste
geen eiwit en dikke,rimpelige zaadlobben.

cacao-soortenzjnongetwjfelddeMexicaansche,
doch deze w orden door de M exicanen zelven
gebruikt.Naast deze bekleeden de goudgele,
kleine soconusco en die van E smaraldas de

eerste plaatsen.Degerottesporten,bj onsin

d
en handelaanwezip,komen van Guatimala,
Caraccas, Guayaqml, Berbice, Stlriname en
Essequebo,en denid gerotte zjn afkomstig
/

1

vanM aranhao,Cayenne,M axtiniqueenJamaïca.
H et voornaam ste bestanddeel dier boonen is

eene vette olie,diewe1eens56% bedraagt;
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voorts bevatten zij eiwit,zetmeelen theobromine (eeneindiferente,kristalliseerbare,witte
zelfttandigheid).
De cacao-boonen en 't geen daarvan bereid
wordtstrekkenhoofdzakeljk t0tvoeding.Zeldenleet men zezonderbjmenging van wèlsmakende stofen,zooalsspecerpen en suiker.

Zjn zj alleen met suiker bereid,zoo geeft

men daaraan den naam van gezondheids-chocolade, doch deze isnietztl0 ligtte verteren

alsdespecerj-chocolade.Deschillenvancacao-

boonen leveren een aanrenamen en wegens
haar looizuur-gehalte eenlgzinszamentrekken-

dendrank,zoodatdezebjbuikloûpaanbeveling
verdient.Deolie,uitdeboonengeperst,wordt
Theobroma Ctzctzp.

wegens hare geringe vloeibaarhold o0k wel
eaeao-boter genoemd en dient zoûwelt0t be-

D0belangrjkste soortis de'
eaeao-boqm (Th. reiding''van vette zalven,omdatzj nietranCacao L.
).Zj bevatboomen ter hoogte van zig wordt,alst0thetvervaardigen van Wne
13 Ned.e1,en deze hebben in den regeleen tolletzeep.

8

CACCIA- CACTEZN.
l-achtige wortels a1s een middel
CacciatGuglielmo),bjgenaamdilApzzcll'
po, haar speceri

eenuitstekendItaliaanschhistorieschilder,werd tegen kiespjn worden gebruikt.
Cachucha,een woord dat denklankheeft
geboren in 1568 te Montabone,opgevoed te

Moncalvo,en overleed in 1623.Hj was een
volgeling vanAndmeadelSAJ/envanRafaël,
en vooralervareninhetfresco-schilderenlz00datzjne iguren zelfsthansn0ghaarko-oriet
behouden hebben. T0t zjne merkwaardigste
kunstgewrochten behooren eene Madonna in
hetKoninkljk paleisteTurjn,eeneengelen-

van eacltoet&
ja,isdenaam vaneenAndalusisch

volkslied,alsmedevaneen nieuwenSpaanschen
dans vanweelderigen aard,diemetbegeleiding
van castagnetten naar de m elodie van dat
volkslied w ordt uitgevoerd. Hj wordtdoor
één paar gedanst,behoortt0t degeliefkoosde

ballet-dansen ot
'bolero'
senisvooralmoejeljk
glorie aan den koeyelvan de S.Paolo-kerk wegensde beteekelzisvollegebarenen debeweanny.
A'J,
yzJ:O',diede
te Novara, de Hel
-lige Petrt
ls in pauseljk gingenvan hetbovenljf.I'
plegtgewaad in de Kruiskerk te Turjn,de cachuchametonnavolgbarebevalligheiddanste,
afneming van het Krtlis in de S.Gaudenzio- heeft daaraan een Europésche roem bezorgd.
kerk te Novara,welke vooralbelalzgstelling
Cacoutia Anbl.is de naam van een planverdient?enz.Hjwaseenmanvanongemeene tengeslachtuitdenatuurljkeiàmiliederMyrovroomheld,zoodathj volstrektgeenewereld- balaneën en onderscheidt zich door een klokljke tafereelen schilderde,te Moncalvo een vormigen, s-tandigen kelk, 5 bloem bladen,
Ursulienen-kloosterstichtteen er 5 van zjne 10 t0t 14 lange meeldraden en eene ovale,
dochters den slujer deed aannemen. Twee s-hoekige vrucht met moes en 3 zaden.C.

van deze hebben zich a1sschilderessen onder- eoeoinea .
z1.
f4J., aan de rivieren van Guyana
scheiden.
groejende,iseeneklimplantmetafwisselende,
Caceres is de naam van eeneSpaansche langwerpig-hartvormige bladeren en schiet
provinciej die Op 378 EJ geogr.mjlen bjna loten uit,die de toppen der hoogste boomen
320000 inwoners telt. De evenzoo genoemde bereiken,vanwaar zj hare takken v0lblaltofdstad,in hetlandschap Estremadura aan deren en bloesems naar beneden laathangen.
de rivier van dezen naam tennoordoosten van De bloemen zjn r0od en gerangschikt in
Badajoz gelegen,bezit4 kerken,onderschei- dubbele aren,en debesvormigenootisgrooter
denekloosters,eencollégieen 16000inwoners, dan eene w alnoot.

die in fabriek-en handelsnjverheid een be-

Cacteön (Cacteae) ofCactus-planten isde

staan vinden.
Yoorts heeft men Nuera naam van eeneplantenfamilie,vermaagschapt
Clcdre,
ç,eene stad op de oostkustvan Luzon, metde Begoniaceën en Ribesiaceën.De bloeéén der Philippjnsche eilanden.Zj ligtaan men zjn voorzien van m eeldraden en stamde bevaarbare Naqa en aan debaaiSan-Mi- pers?en devruchtisonderstandiq.Hetbloemguëlen telt12000 lnwoners.
dekls,evena1sbjdeNymphaeaceen,zoodanig,

Cachelot,zie Potrha.
dat men geene scherpegrenskan aanwjzen
Cachem ir is de naam van eene zachte, tusschen kelk en bloemkroon. De talrjke

gekeperdegeweven stof,vervaardigdvanfjne meeldraden zjn op denbloembodem ingeplant.
wol,00k welgebloemd,ent0tdameskleederen, Destamperheefteendraadvormigenstjleneen

vesten en omslagdoeken dienende.Te voren verdeelden stempel.Hetvruchtbeginselwordt
kwam deze stofuithet Oosten,waarmen ze eene sappige bes, welke door zamengroejng
weefde van garen, hetwelk van hetEjne met de kelkbladen dikwjls stekelig wordt.
De talrjke zaden bevatten weinigeiwit.Alle
haardercaqhemir-geitgesponnen WJS.
cadus-planten hebbeneeneigenaardigengroen,
Cachem lr,zie Kasjmir.
Cacholong is de naam van een edel- daar de stam zich sterk ontwikkeltten koste
gesteente van melkwitte Of roodachtig-witte van de bladeren. Dikke wratten bekleeden
kleur met een levendigen glasglans.H et be- de plaats van takkenyen kleine die van blastaat uit am orph kiezelzuur en is volgens deren.Velezjnbovendlenregelmatigmetdoorns
Breitl
taypteene soort van hydrophane opaal bezet. D e cad eën behooren in Amerika te
(amorphltes hyalithus),volgensanderen een huis; er zil-n echter sûortenz die overal in
ehalcedoon. M en vindt dit edelgesteente te warmegewesten in hetwildgroejen.

HiittenberginCarinthië,teKossakow bjGabel

De gezamenljke soorten van deze familie

in Bohemen, te Buditz in Moravië, op de vereenlgt men onderdennaam Cadus,hoewel
Faroër,op Ilsland enz.
men hetoudegeslachtCtxcfl:inonderscheidene
Cachrys L.isdenaam van een planten- geslachten verdeeld heeft.De merkwaardigste
geslacht mt de familie der schermbloemigen. korm is die van Cereus, wiens lange,zuilHet Onderscheidt zich door zamengestelde vormige,3- ofmeerhoekige ofrondestam met
schermen met veelbladige omwindsels?gele, eene zuil of ook we1m et eene slang vergeovale bloembladen en eene opgeblazene,met l
eken wordt.Zulke gewassen groejen aan de
5 dikke ribben voorziene vrucht.Daartoe be- ku
stvan Zuid-Amerlka in grootemenigte bj
hooren overbljvende kruiden met zamenge- elkaâr en verheFen zich ter hoogtevan 5 t0t
stelde bladeren.Men heeftC.LibanofïdL.met 8 Ned.e1.De groote bloesems ontwikltelen
een onbehaarden stengel,dubbel-gevinde bla- zichdaaraaninz00aanzienljkemenigte,dateen
deren en eenelangwerpig-rondevrucht,tehuis gedeeltevandenstam ergeheelenaldoorbedekt
behoorendeaandeEuropéschekustderMiddel- is.Zjn die stammen dood en vanhunvleezig
landsche Zee en op deAfrikaanschebergen,- gedeelte ontdaan,danwordthethout,hetwelk
C.odontal
giea T'
MJJ.,op dorre en woesteplaat- zeer ligt is,naarhetgeberytegevûerd,om

sen in hetnoorden van Aziëgrpejende,waar er bj het bouwen van wonlngen te dienen.

CACTEXN.
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Tn Chilien Peru heeft men onafzienbarevel- grooterdan eenmenschenhoofdendraagt12t0t

f
len metCereën.Eene fraajesooxtis0.senilis, 18 stompe ribben. Zj is donker-groen van
die met lange, zilverwitte haren is versierd. kleurenharebloemenenbessenzjnbloedrood.

Nietminder merkwaardig is 0.yiyante'
tbs.
Fsyelm., dnor Geory Tâzlfrôcr in Califbrnië ten
nooxden van de Gila-rivier ontdekt.Deze is
10 Ned. el hoog en draagtw itte en groene

!k
!q

bloemen en vrj smakelooze vrtlchten.C.$at
PJJ/
J/'
tV-I wordt veel gekweekt;deze heeft

.

neêrhangendedunne takken en fraaijepurpem
roode bloemen. Daarenboven noemen wj 0.
yrtutdmor'
l
ts L.met een 5-ot
'G-hoekigenstengel en op Jamaïca,St. Domingo en te Vera
Cruz groejende.Bj 0nsbloeithj zeer dikwjlsen met zulk eeneverwonderljkeregelm atigheid, dat van zulk eene plant in een

tuin te Parjs vierJaar achtereen de bloem
jtlist op den 15den Julj des oehtends te 7

tl1.0 openging.
Men gebruikthet scherpe
SaP Van deze plaut ill de keerkrings-geMelocact'tu cpgn'
mvnï,s.
westen Van Amerika tegen w aterzt
lcht en
ingew andsw orm en. Ook heeft dit Sap 0p
de huid een blaartrekkend vermogen. W j Men ziet daarvan eene afbeelding in ;g.2
geven hierbj in flgtlur 1 eene afbeeldingvan op l/ode der natmlrljke grootte. Deze planeen gedeelte Van haren stengel nlet eeno ten groejen inW est-lndië,Columbia en Brazilië,en uitdevrllchtenbereidtm en eeneborstbloem Op 'l
/qdedernatuurljke grootte.
'
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hetkwetsen der hoeven te voorkomen?nemen
reizigersdoorgaansdevflorzorg?Om dezecactussen?ten behoeve derlastdieren,vanhetbovenste gedeelte der htlid te ontdoen.Men heeft

deze gewassen wel eens de bronnen derAmerikaanschewoestjnen genoemd.
BjhetgeslachtEcltinocaetltsontspruiten de
bloemen ultden top,en bj hetgeslachtfcAïnopsisterzjde.
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x

stroop. Daax zj zeer sappig zjn,worden
zjopwoesteplaatsen doordorstigedierendikwjlsuitgezogen,nadatdeze destekeligehuid
metdehoeven verwjderd hebben.om echter
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Fig.1.Cere'
usgrt
zndWprvd.

A

Eene tweede groep is die der bol-cadussen.
Dezehebben eenebolrondeOfrolrondegedaante

en zjn bezetmet stekelige wratten.Ookzjn
zj van melksap voorzien.Van dezenoemen
wjM amillaria ,
SCZZI
J?JeZ Ilaw:eeneOmgekeerd-

2

Z

eivormigeplantmetviltiqe en stekeligewratten.De kleine bloemen zjn witachtig-geel,de
bessen scharlakenrood,de zaden zwart.Zj

Nw- Yx<-

groeit op de barre rotsen van Zuid-Am erika,

en delndianen zjn zeergesteldop harezoete
besson.
De meloen-eaetnssen (Melocactus) behooren
t0t de ribben-cactussen en hebben een aantal
verticaleribben,welkemetrtlen vant0tsterren vereenigde doorns zjn bezet. Aan het
boveneinde dragen zj een ruigen cylinder,
waaruit de bloemen ontslyuiten.Degewone
meloen cadus(M.communlsLk.)wordtvaak

Pig

Opuniîacocct/cllï/èrfz.

De blqderen-dragende ctxc/zfst
s:zz verdeeltmen

in 2 groepen.Deeeltte(Phyllocadus)hebben
platgedrukte, eenigzins vletlgelvorm ige stam m en en taklten.Dem eest-bekendeisPh,..PAyJ-

lantlt'
lbs Lk. met yrachtige scharlakenroode
bloemen.Deze groeltin Suriname,Braziliëen

10

CACTEZN- CADAVAL.

op de Antillen.Devji
gen-eadl
u (Opt
lntia)heeft benoemde.Hj klom op t0tkapitein,majoor
een, ronden stengelmet qeschvormige,platge- en escadronschefen vertrok in 1779 meteen
trld
egh
ej
r,bedvo
atrde
Gi
r hi
drukte leden. 0.coeeinelljfera Mill.(flg.3) regiment naHi
ar he
we
rb
dral
t0t
tako
loe
nl
edl
heefl roode bloemen, groeit in Mexico en is
00k overgebragt naar de Antillen, terwjl
z
j t0tdie yewassen behoort,waaropm en de
cochenille-lms teelt. In Mexico draagt deze
cadus-soort den naam van nopalen een plan-

ingesloten. er
en in den nacht van den 27sten op den 28sten

Februarj 1782 dooreenegranaatgedood.T0t
zjne werken behooren hettreurspelrsancho
Garcia''dathj in 1771 onderden naam van

taadle, waar zj gekweektwordt,heetnopa- Jnan del Valle uitgaf,- voortspLoseruditos
leria. Zulk eene kweekplaats moet goed 0m - â la violeta (1772)''enzjnerpoesias(1773)''
heind wezen, daar vele dieren op deJonge terwjl na zjn dood pluas cartas mam-uecas
spruiten azen. Het aanleggen van zoodanige (1820)'',eene navolging van de rtzettresPem
plantaadjesvereischtveelzorg,endaarnamoet sanes'', in het licht verschenen.Ook bestaat
de nopalero aanhoudend waken tegeninsecten ereene uitgavevanzjnegezamenljkewerken.
en onkruid, zich tevens bejverende,om den Zjnelyrische gedichten en vooralzjne Anagrond l0s te maken zonderdewortelsderplan- creontische Oden hebben hem eene eervolle

tentekwetsen.Degewone'
p?
J
#dz?-cccf/
?
4:(O.vulga- plaats bezorgd op het gebied der Spaansche
risM ill.)heeftgelebloemen.Mengebruiktde letterkunde.
vrtlcht,doch hetislastig,dezevan destekelige
CadaM osto(Al0ysda)00k CadaMostoen

schaal te ontdoen zonder zich te wonden.De Cademosto genoemd,eenvoorspoedig zeeman,
1*oode bes heeft een Qaauwen smaak.Men kan werd omstreeks hetjaar1432teVenetiëgebovan deze plant ondoordringbare hagen laten xen,volbragt onderscheidene handelsreizenop
de Middellandsche en Atlantischezee,en deed
roei
jen.
De cadusplanten worden wegens hare zon- vervolgens voor den infantHendrik van P0rderlingevormenalgemeengekweekt.ookdragen tugal in 1455 eene ontdekkingsreis langs de
zj schoone bloemen en zjn ongemeen taai, Canarische eilanden,kaap Blanco,het eiland
zoodat men ze zonder veel zorg behouden Arguin en Senegal naar het Groene Voorgekan.Weyensharegeringewortelsplaatstmen bergte t0t in den mond van de Gambia.De
ze in klelne potten,en men kan zevermenig- vjandeljkehandelwjze derinboorlingennoodvtlldigen door zaad en door stekken.Zelfs de zaakte hem ,om naarPortugalterug tekeeren,
gevoelige Cere'
lts yezlïlï.
v heeft men weleens doch in 1456 stevende hj metAntonio Tfdo
afgesneden en op nietlw in den grond gezet, op nieuw derwaarts,Ontdekte deeilandenvan
waar zj weder wortels schoot. Men heeft het Groene Voorgebergte en zeildedeGambia

fraaje verscheidenheden vancactusplantenverkregen, doch men zj voorzigtig methbtbegieten.fn eenedrooge kamerkan men zebj
eene warmte van 6 t0t120C.doordenwinter
kxjgen.Beterechterzjn zjgeplaatstin eene

op overeen afstynd van 60 geogr.mjlen,t0t
aan de Casamansa-rivier en de Ri0 Grande.
Na den dood van Hendrik (1463) begaf hj
zich naar Venetië,en men vermoedt,dats.hj
omstreekshetJaar1480 overledenis.Hjheeft
eene zeermerkwaardige beschrjvi
ngvanzjne

strjd metdezen.Toen nameljk dezeheldde

Cadaval (Nun0 Gaetano Alverez Pereira

het veettrok het bj den staartachterwaarts
naar zjn hol en sloot den ingang daarvan
meteen rotsblok.D erunderenverriedenechter
hun verbljfdoor hun geloei; Heraelesopende
hetholen deeddenrooverbezwjkenOnderzjne

Lissabon uit een adelljk geslacht, hetwelk
den jongeren tak van het Huis van Bragança
vormt.Hj was onder koningJokan Fu staats-

caduskast,waar de lucht droog is.
Cacus,een Raliaanschherder,stalrtmderen togten nagelaten.
Cadans,zie Toonral.
van Heraeles (Hercules) en sneuveldein een

runderen van Geryon door hetgebiedderAb0- de Mello,hertog van),eenPortugeesch staatsrigines dreef, roofde Cac'aseen gedeelte van mah, w erd geboren den 9den April 1799 te

raad, in 1826 lid van den regentschapsraad,

en later onder d0m Pedro ertbljk lid envûor-

knodsslagen.E vander en eenige bewoners uit zitter van de Kamerder Pairs.Toen laatstdie streek bragten den overwinnaar dank- genoem de vorst afstand deed van de Kroon

oFel'
s,en deze wjdde aan die gebeurtenisde ten gt
lnste van zjne dochter donna M aria,
ara maxima. De dichters noemen Caous een

legde Cadaral met de Overige leden van het

zoon van Hepltaest'
us(Vulcanus),eenvreeselj- regentschap den eed af op de grondwet,en
ken, vtltlrspuw enden reus. Volgens H artnny

werd den Blsten October1826doordeRegentes

(Religion derRömer)zjnCa-senzjnezuster t0t staatsraad voor levenslanq benoemd.In
Caea dezelfde als deoud-RomeinschePenaten. den strjdtusschen deconstitutlonélenenabsoCadalso (D0nJosé de),eenSpaanschdich- ltltisten weifeldehjgeruimentjd,maarvoegde
ter, werd geboren den 8sten October 1741 te zich eindeljk bj laatstgenoemden.Toen deze
Cadix uit een adell
jk yeslacht,studeerdete onder het bestuur van d0m M igltélgedurig
Parjs,waar hj eene ultgebreide kennisvan stouterhethoofd verhieven,zaghjzichwelis
de nieuwe talen verwierf, en Oefende zich waar gedrongen,Om in de Corteshetvoorstel
daarin verdergedurende zjne reizen doorEn- te doen tOthetbenoemeneenercommissievan
geland,Frankrjk ,Duitschland,ItaliëenPor- onderzoek wegensgrondw etsehennis,maar er
tugal.In 1762trad hj in militaire dienst en werd geen besltlit genomen, en Cadaralstelde

onderscheidde zich in den oorlog tegen Por- zich m eer en m eerin betrekking m et deaantugalzoozeer,datdecomm andérendegeneraal, hangers der K oningin-w eduwe.M etgoedkeu-

graaf nan a4z'
-t
fl, hem t0t vleugel-adludant ring van deze kwam hj,na de nintogt van
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d0m Mlgnllin Lissabon (22 Februarj1828) dat eene teekening van Cades naar Ralaël
aan hethoofd van hetministérie,waarna hj thans nog, als een werk van dezen meester
aan den leiband liep van delldw eepzieken hetmuséum teDresden versiert.Zelfsinzjne
pater Maèedo, en aan den nieuwen regent, groote altaarsttlkken ontw aartm en diengeest
die de constitutie van zjn voorgangerbezwo- Valà navol
gi
di
enzich t0t de fouten van
Oorspr
ong,
nkelj
ke
schilder uitstrekt. op
ren had,deschandeljke verzekering gaf,dat den
hjgeenszinsgebondenwasaandegrondwet,0m- somm ige schilderjen heefthj z0o vele schildat bovengenoemd bezweren niet naar eisch ders nagebootst als er figtlren op het doek
nameljk op den Bjbel- wasgeschied. staan,en eerstkortvoorzjnoverljdenvolgde
Nu wendde hj alle middelen aan, om de hj een beteren weg.rGraat'W alter'
pt
zz
lAngers
grondwetterzjde tesehuiven,endom M iynll aan hethuisvan zjne dochterteLondeneen
t0t onbeperkt heerscher en zich zelven t0t aalmoes vragend''wordtvoorzjn bestestuk
connetable teverhelen.Dubbelzinnigehande- gehouden.
lingen bragten hem echterbj den Kouing in
Cadet noemdemen weleer dejongere z0verdenking,zoodathjin1830zjneportefeuille nen van adelljke geslachten. Daar de vaste
nederlegde,doch later kwam hj wederaan goederen op den oudsten zoon vervielen,zocht
het bew ind en verzette zich gedurende den men aan deJongerezonen ambten tebezorgen
broeder-oorlog in 1833m etTellezt/bz'tfco krach- of men leiddehen Op t0tden geesteljken of
tig tegen de constitutionélen.Denederlaagvan militairen stand. Een cadet ontving vaak
zjn bondgenoot dwong hem echter,de wjk reeds in zjne wieg het patentvan oëcier.
te nemen naar Parjs,waarhj in Febrtlarj Lodewj;k XIV deed aan 900 zulke jonge
1838 Overleed.
edellieden,in 6 compagnieën verdeeld,eene
Cadaver isdeLatjnschebenamingvaneen militaire opvoeding geven (1682)en plaatste
lî
jkenwordtbepaaldeljkgebruiktvandieljken, hen vervolgensa1s2delt
litenantsbj hetleger.
welke op de snjkameronder hetontleedmes Na dien tjdbeteekelldehetwoort
lcadeteen
komen. Men heeft 0ok k'
tbnst-cadarers.zulk jong mensch,diezich vormtvoordemilitaire
een cadaver i
tgewr
oc
dsateehnetkuns
mens
chelj
kht van Papier loopbaan. W eldra kwamen ex cadetten-schoxaaché enz.,
ligchaam met len t0tstand,bj voorbeeld teBrandenburq,
alzjne deelen en organen voorstelt. Hetkan waardeGrooteKetlrvorst,nadathjreedsln
uit elkander enomen worden, om aan dezulken, die zlch op de ontleedkunde willen
toeleggen, een duideljk denkbeeld te geven
van de ligging der ingewanden,den loop der
aderen en slagaderen,de werking derspieren
enz. Vooral sedert de romans vanEtbgènez$'ffe

1653 eene ridder-aoadémie teKolberg had gesticht, uit de zonen van Fransche uitgewekenen 4 compagnieën cadetten oprigtte.Onder
I'rederikI ontstonden eadetten-seholen teBer-

ljn, Kolberg en Maagdenbtlrg,onder I'
rietfeic/z W illtelm I ontstond erin 1717 nogeene

heeftderegelryerindeaccadaver'',nameljkdat te Berljn,en onderFrederik 11 te Stolp en
de Jezuïeten zlch tegenoverhunnesuperieuren
als willooze werktuigenmoetengedragen,eene
algem eene vermaardheid verkregen.
Cade (James),gewoonljk Jack Cade genoemd,een Engelschmanvangeringeafkomst,
maakte onderden naam van M ortimerop aan-

te Ktzlm.In Saksen werd in 1694doorJohann
Georg IV eene cadetten-compagnie opgerigt,
welke tevens t0t ljhvacht diende, en vele
Dtlitsche vorsten volgden dat voorbeeld. In
Rusland ontstond een corps cadetten in 1731

ten tjde van keizerin uLnna.In Engeland is
drjven van Rieltard, hertog van Yûrk,in het voormalig pltlnior department''te Sand-

1450 oproertegen koniny Hendrik VIentrok hurst in 1858 in een pcadet's college''verm et een troep mannen ult Kent naarLonden. anderd.Ilz Ons Vaderland dragen de kweekeD e Koning nam dq vlucht naar Killingw orth- lingen derMilitaireSchoolte Bredadesgeljks
Castle,en Cade hield zjn intogtin de stad. den naam van cadetten.
W eldra maakte hj zich door zjne wreedheid

Cadet de V aux (Antoine Alexis), een

algemeen gehaat,en toen H endrik VI aan al Fransch schei- en landbouwktlndige, werd
degenen, die naar hunnehaardsteden terug- geboren te Parjs den 13den Januarj 1743.
keerden,eene volkomene vergiFenis beloofde, Eerst was hj
j apotheker en daarna bezorgde
stond Cade spoedig alleen.Hj nam dewjk hj zich doorde stichting van het rl.urnalde
naar Hûthqeld in Sussex en werd er door- Paris'' een onafhankeljk bestaan,zoodathj
stoken.
zich pradisch aan den landbouw kon wtjden.

Cadeac (Pierre),een componist en contra- Vooralpoogde hj het technisch gedeelte van

puntist uit de 16de eeuw ,wortlt door sommi- ditbedrjt',alsmede den ttlin-enwjubouw te
gen voor een Franschman,door anderen vot)r verbeteren.In de Jaren 1791 en 1792washj
tementSeine etOise;
een Nederlandergehouden.Zjnevoornaamste voorzitter in hetàepal.
werken, zooals pM oteta quattlor,qllinque et tjdens deRept
lbliek werdhj inspecteurvan

sex vocum (1515)''en rXII Musae''ellz.,zjn polieie tta Parjs,en Bontvartebenoemde hem
intusschen teParjsuitgegeven.Nietteminvindt t0t inspflctctlr val htlthgspitaalValdeGrâ
'ce.
men een paar sttlkken van hem in den 15den Ilz 1803 werd hj êén van de hootklredacteuren
bundel de''rcollectio opertlm classicortlm Bata- van het rlotlrnald'
êconomie rtlraleet domesvorum seculi XVI''.
stique''envandenpcolll'scompletd'agriculture

Cades (Joseph),eenverdielzsteljk sehilder, pratique''. llj overleed te Nogent-les-vierges
den zgsten Jlmj 1828.Yan zjnegeschriften
1801.Hj onderscheiddezich vooraldoorzjne noemen wj nog? nobservation sur 1es fosses
verwonderljkegavevan nabootsing.Menzegt) d'
aisance (1778)'', nAvis sur 1es moyens de
werd geboren te Rom e in 1752 en overleedin
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diminuer l'insalubrité des habitations après zinnigengesticht, een werkhuis voor 800 perles inondations (1784, 1802)''en mMémoire sonen, een tolhuis, eene beurs, 2 schouwsuxla gélatinedesos(1803)''.00k ishj de burgen,eenamphitheatervoorstierengevechten

uitvindrrvan een galactometer(melkmeter).

(Plaza detoros),waar12000personen plaats

Cadlx of Cadiz, de hoofdstad van eene vinden,eenprachtiyletterkundigmuséum ,eene
evenzoo genoemde provincie van het voor- school voor ingenleurs enz. Xen heeft er het
malig Spaansche koningrjk Sevilla, welke schoonste uitzigtvan den signaaltgren (Torre
op 132 (a geoyr.mjlen omstreeks400000 in- de1vigia),vanwaarmen seinen geeftaan alle
woners telt,llgt op het noordwesteljk uit- binnenvallende en uitloopende schepen.

Het klimaat is er gezond en de zuivere
einde der landtong,welke zich uitstrektnaar
het eiland Leon en is hiermede verbonden zeeluchtbrengter des avonds koelte bjeene
door eene lange,op bogen gemetselde en aan hitte, die op den dag ;00F.niet te boven
beide zjden door de zee bespoelde straat.Zj gaat.D e baaivan Cadix,verdeeld in de buibehoort t0t de vestingen van deneerstenrang tenhaven (Bahia deCadiz),voorallevreemde
en is niet alleen omgeven door een reusach- koopvaardj-schepen,endebinnenhaven(Bahia
tigen walter hoogte van 13Ned.e1,maar0ok dePuntales),vooroorlogschepenenSpaansche
vel'
sterktdool-gedetacheerdefortenqterwjldieje koopvaarders bestemd, wordt vtlol*eene der
ravjnenenblindeklippendenademngbamoetle- bestehavens van Europa gehouden.Het aan-

ljken.OnderdefortenbekleedtdatvanS.sebas- talinwoners, Gaditanos yep
.aamd, bedraagt
tiano in hetzuiden meteene westwaartsvoor- 70000, en onder deze vmdl men vertegenuitgeschovenebatterjeneenhoogenvuurtoren woordigers van de meeste handeldrjvende
de eerste plaats. In dezelfde rigting,t0top3 volkeren.DeGaditanoszjndemeest-beschaafde
geogr.mjlen van S.Lucar,dienen deforten Andalusiërs 0n de vrouTven Nvorden beschreRota en S.Catalina t0t bedeklting.Deingang ven a1sdebevalligstevan geheelSpanje.Men
in debaaivanPtlntaleswordtaanweêrszjden heeft er zjde- en geweerfabrieken en vele
door forten verdedigd.Aan de westzjde lig- leerloojerjen.Op delandtong wordtveelzout
gen tegenover de stad de sterke forten Tr0- gewonnen en in de nabjheid der stad heeft
cadero en S. Luis, en aan den ingang van men uitmuntende wjngaarden.Cadix is de
het S.Pedro-kanaalhetgroote arsenaalvoor zetel van een bisschop,die ondeigeschikt is
de Spaansche vloot, la Caracca, genaamd. aan den aartsbisschop van Sevilla;zj iséén
Eindeljk beveiligen hetfortCortadura en de van de 3 Spaansche zee-departementen en de
redoute La Glorie'ta het dorp S.José.

plaats, waar zich een grootgedeelte der 00r-

Destad isin 1596doordeEngylschenver- logsvlooten de Indisoherekenkamerbevinden.

brand en m eermalen dooraardbevm gen geteis- Men heefter eeneAcademievanschoonekunsterd, zoodat men er vruchteloos zoekt naar ten,een letterkundig genootschap,eenecadetgebouwen uit den ouden tjd. Tmmers na ten-schoolder Marine,eeneuitmuntendesterre-

laatstgenoemd jaar werd zj naar een vast wachten eeneopenbarebifliotheek.Dehandel
plan weder Opgebouwd en vooralin 1786aan- is er n0g altjd aanzienljk;vooralwordter
merkeljk uitgelegd en verfraaid. Zj heeft veel Xeres-wjn,zout en zuideljkevruchton
thans een omvang van 3/vuu<gaans,en be- uitgevoerd.Alle EuropéscheStaten hebben er
zit 17 wjken benevens twee poorten,eene consllls en agenten; ook isereeneregelm atige
land- en eene w ateo oort. Buiten de eerste stoomvaart naar W est-lndië,terwjl de booligt de voorstad Lavina. De htzizen,in den tent die uit Engeland naar Egypte varen,
regelvan 2 of 3 verdiepingen voorzien,heb- er aanleggen. De stad is door een spoorw eg
ben een Afkikaansch voorkomen wegens hun met Xeres,Sevilla en Cordova verbonden.
massieven bouw ,hunne platte daken,kleine
Cadix w erd door de Tyriërsgestichtenmet
: en Gadeira
uitkjktorens(miradores)enbalcons.Drinkwater den naam van Gaddir, GJ#ï.
moeteruitPuértodeS.M ariaaangevoerdwor- (ook Cotinnssa) of omkeinde 'JJJJ.
: bestemden,en men bewaarthetin poreuse krtliken. peld. M en zegt,dat er een tempel heeft ge-

De smalle,maar wè1aangelegde straten zjn staan,aan den Phoenicischen Heracles (Hermeerendeelsmetmarmergeplaveid,desnachts cules) gewjd.De Carthagers maakten zich
m0t ga: verlicht en ongemeen zindeljk.De vervolgens van haar meester en verhieven
voornaamste pleinen zjn er de Plaza de haar t0t stapelplaats van htln Européschen
Antonio, de Plaza de1 generalMina,en de handel. Na den zden Punischen 00r10g werd
Plaza de la libertad, en de Openbare wan- zj veroverd door de Romeinen,die haar
delplaats(alameda)bevater5rjenolmboomen Gades en Tartessls noemden. onder hunne
en marmeren banken.De oude kerk der Ca- heerschappj breidde d() stad zich uit en

pucjnersbezitertlitmuntendeschilderjenvan voerde,alsRomeinsch munidqium door CaeMurillo en vele kostbaarheden,en do prach- $*@ % met het burgerregtbeqi
ftlgd,dennaam
tige hoofdkerk, waarvan in 1722 de grond- vanAugllstaurbsJuliaGadltana,terwjlhare
slagen zjn gelegd, is n0g onvoltooid. Zj bevolking en haarwelvaartopeeneverbazende
draagt den naam van Santa Cruz sobre las wjze toenamen.Daarna viel zj achtereenaguas, omdat zj in hare krypt de eenige volgens in de handen der W andalen,Gothen
zoetwatemput bevat in de geheele stad.Men
heetïer voortseen aantalandere kerken,vele
kloosters en gestichten, een hospitaal voor
zee- en landsoldaten,dat 1500 man bevatten
kan, het gasthuis, een weeshuis)een krank-

en Arabieren,doch in 1262 weder in die der
Christenen. Y ooral bloeide Cadix na de ontdekking van Amerika a1s de stapelplaats van
den trans-Atlantischen handelen de bestemmingsplaatsderSpaanschezilvervloot.Gewel-
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dig werd zj echtergeteisterd in 1596,toen bj de Puêrtode Cabezuêla,tusschen defor-

de Engelschen onder Essez,f
.ft?'
lctv# en .
Ra- ten Matagorda en S.Ltlis,en aan het verJ/-CA de Amerikaansche vloot in de haven eenigingspuntvan de Iandtong methet eiland,
verbrandden en de stadinnamen en aan plum bj Torre Gkarda,sterke verschansingen ge-

dering en verwoesting prjs gaven.Nieuwe bollwd, olu daarlnede, bj verlies van het
aanvallen,5Jaarlateren in 1702,mislukten. eiland, de stad te beschermen.De Fransche
WegenshetverbtmdvanSpanjemetFrankrjk opperbevelhebber had te Sevilla mortieren van
werd Cadix in 1800 door de Engelschen gebombardeerd,en in 1805 verlietdevereenigde
Fransche en Spaansche vloothare haven,onz
zich naar den noodlottigen slag van Trafalgar

eene nieuw e vinding doan gieten,en in den
nacht f)p den lsten November ankerden
eelzige gewapende vaarttligen voor S.Maria,
boorden 2 lkanonneerbooten derSpanjaardenin
te begeven. Den 14den Julj 1808 moestde den grond,m aarverûorzaaktenaan demassieve
Fransche adm iraal Rosilly,door deoproerige steenen huizen der stad weinig schade.Eerst
stad aan de landzjde en door de Engelsche den llden D ecem ber, nadat m en m et groote

vloot aan dezeezjdeingesloten,zichhiermet moeite gedeelteljk over land de Fransche
5 linieschepen en een fregataandeEngelschen
0V0rg0V0n. De Spaansche eentraal-lunta was
er gevestigd Van den inval der Franschen
t0t aan den terY keex van I'erdinand VII,en
de nieuwe grondwet der algemeene en buitengewone Corteswerd er den 18den enzosten
Maart 1812 bezw oren enafgekondigd.Belang-

vaartuigen derw aartshad gebragt,vereenigden
zich alde kanonneerbooten in het Trocaderokanaal en schoten het fort Ptm tales tot,een
puinhoop. H ierdoor echter waren de Fransehen in den aanvang van 1811 nog w einig
gevorderd, en binnen de stad was m en meer
dan ooittOt tegenw eer bereid.Eene expeditie

rjk ilzdenieuwekrjgsgeschiedenisisook de van 5000 Engelsc,
hen en 12000 Spanjaarden,
belegering van Cadix door de Fral
zschen van die den zlsten Februarj van laatstgenoemd
den Gden Februarj 1810 t0taan den zsster1 jaal.eene poging deden,om de belegeraars,
Augusttls 1812.Toen daagsvôôreerstgenoem- wier aantalt0t 12000 versmolten was,in den
den datum het eerste Fransehe armee
'-corps rllg te vallen,leverde geene gewenschte uitonder den hertog ran .fel/zrzpo Cadix van de komst. 'Wèl verloren de Franschen in een

landzjdehaclingesloten,bevond zich deher- hardnekkig gevechtbj Chiclanaonderlellnno
tog van H.llfxyz
lf:z'y'lr: reeds in de stad,en de
bezetting telde,met detroepen van Castanos,
4000 Engelsehen en 1200 soldaten van de
Britsch-portugêsche armée, ongeveer 21000

man.Hierdooraangemoedigd,bejverden zich

de inwoners, Om de stad in staat van ver-

dediying te stellen;de S.Pedro-brug werd

2000 dooden en gewonden,6 stukken geschut,
een adelaar en 429 gevangenen,maar 00k de
belegeraars hadden een verlies van 2040
dooden en gewonden, 3 kanonnen en 600
gevangenen. Inmiddels had de bezetting van
Leon eene vlotbrtlg over het S.Pedro-kanaal
geworpon en aan de overzjde,op het vaste
land,een brughoofd gebotlw d,om zich ingem eenschap te stellen metgeneraalLake.D och

vermeld en alzoo de gemeenschap m et h0t
vaste land verbrolten. De Britsche vloot b()heerschte de zee,14 Spaansche lilzieschepen reedsden8stenMaartwerdenzjteruggeworpen,
lajen in dehaven;er bleefdtlsgelegenheid zoodat daarna de stad wedergeheelen alwas
voor den aanvoer van munitie en levensm id- ingesloten. Tot aan het einde van 1811 viel
delen.NadatdeFranschen hetfortAlatagorda er weinig merkwaardigs voor! daar aan de
den 24sten April veroverd hadden, openden belegeraarsvan deOpone zoezhde alhetn00zj vandaar een hevig vuur tegen de stad, dige werd toegevoerd.De belegeraars bleven
hetw elk echter wegens den grooten afstand desgeljks, onder aanvoering van den maarweinig schade deed. Door eene versterking schalk lelll
gno,in hunne verschansingen,tot
uit Alicanteklom de bezettingt0t24000 man, dat, ten gevolge der Overwinning van lord
en nu zond Graâam een detachem ent van W ellinyton bj Cabeza Velloza en de verove4000 soldaten naar Algesiras? Om vandaar ring van Madrid,het Andalusischelegeronder
het vjandeljk leger in den rug aan tetasten; Sogtlt:w aarvan hetblokkade-corpseeneafdeedoch de Franschen besloten de belegerden in ling w as,tertlggeroepen en alzoo den 25sten
een gedurig engeren gordel)die zich op den Augustus de belegering opgebroken w erd.
regter vleugel van la Rota over la Gallina,
Den lsten Januarj 1820 kwamen op .Isla
la Puntilla en los Canuelos totaan Ciudad de Leon deSpaanschereqi
mentenin opstand,
Viéja en het fort S. Catalina uitstrekte en bestemd om de revolutie m Amerikateondermetm eer dan 300 kanonnen gew apend werd. dnz
kken,en diegebeurtenispafaanleidingtot
HetFmnschehoofdkwartierwasteS.Maria en eeneconstitutionéleomwentellng inSpanle.hetreserveparkeenuurgaansvanCiudadViéja EelzetweedemerkwMrdigebelegedngverduurde
gevestigd.Redoutes,door defertenMatagorda Cadixin1823.Nadatdehertogmlz
lzf
zFpvlèvleval:
en S.Luis beveiligd,liepenlangsdekustender bevelhebber van het Fmnsche leger,zich den
landtong en eindigdfm ten zuiden van Puérto 23sten Meivan Madrid had meester gemaakt,

Realbj dezee.Terlinkerzjde van laatstge- zend hj een colms van 12* 0 man - de
noemd punt had men t0t insluiting van het
eiland nieuwe werken aangelegd over den
Molo de GalveztOtaan hetarsenaal Caracca.
De belegerden daarentegen hadden, om den
overgang Over het Pedro-kanaal en andere

divisiën Bordesoulle en Bowrmon,t- naarhet
zuiden? om den Koninguit demagtderCortes

te bevrjden en den voortgangvan denopstand
te stuiten. Bj het berigt daarvan begaven
zich de Cortes metden Koningen diensgezin
kanalen tebeletten)batterjen doen verrjzen naarCadix.Den24ste11Junj stondBordesogdle
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vôôr de stad en poogde doorhetbezettenvan
ln 1868 werd Cadix het eerste steunpunt
Rota, Puê140 de Santa Maxia, Puérto Real der omwenteling,welke de verdrjving van

en Chiclana de gemeenschap der stad met hetvorsteuhtlis der Bourbonsten gevolgehad.

het vaste lynd afte breken.Een linieschip, Nadat zich de hoofdleidersvan de3 partjen
2 fkegatten Fn eenige kleine vaarttligen ouder der oppositie (die der liberale unie,die der
bevelvan denschout-bj-nachtIlamelinhielden progrtlssisten en diederdemocraten)nalangde haven geblokkeerd.De bezetting bestond durlge onderhandelingen vereenigd hadden,

uit 14000 man,waarbj zich 5000 malzlinie- w aarna alles tot een beslisselzden slag w erd
troepen bevondeiz.Bj de komstderFral
aschel
z vûorbereid,begaven zich Prim en de andere
had men zich jlingsvan levensmiddelenvoor- verbannen generaals naar Gibraltar.Den17den
zien en verdedigingswerken gebouw d.Eenuitval uit de verschansingen van Chiclana en
den molen del Osio op den 16den Julj met
6000 m an in drie colonnes Ondernom en:()lu

generaalBallestéros te hulp te l
tomen btleen

aanvalin den rug derbelegeraars,w erdtertlggeslagen,enBalle&térostegengehouden.Daarna
zond de hertog ran atfzwpfflflyzl:aalzB ordesonlle

eeneversterkingvanGbatal
jonsdergarde,eene

September heesch admiraal Topete,die zich

met zjn eskaderin de haven van Cadix be-

vond aan boord van het schip rsaragoza''
de vlag van den Opstand.Den 18den September, nadat Prim aan boord w as gekomen,
deed hj den commandalzt derplaatsdeneisch,
Olu de stad over te geven hetgeen deze na
epnige aarzeling deed. De m arine-soldaten
w erden ont
scheqt,waarnaqpeartillerie zich

artillerie- en eene piolllzier-com pagnie,zoodat na eenige weifellng aan de zjde van den
er 20000 m an Franschen voordevestingston- opstand sehaarde. De nationale garde volgde
den.De Fmnsohekrjgsraad besloot,eenaan- weldra ditvoorbeeld;onderhetvoorzitterschap
va1te doen op hetbelangrjk fbl
'tTrocadero, van Topete vormde er zich eene Junta,en
dat,gew apend met45 sttlkken,door denk0- generaal R'
irera belastte zich met het bevel
lonel Garces met 1700m ankerntroepen verde- over de stad. Nadat den vOlgenden dag n0g
digd werd. Den 3lsten des Ochtends te 2 ure meer generaals te Cadix waren aangekomen,
waadden 14 com pagniën dergarde,eenvaoord- vaardigden Topete en Prim een manifestuit,
dadig kartetsvuur trotsérend, door de gracht waarin zj allegehool'
zaamheid Opzegden aan
en bestormden de batterjen. Op denzelfden de regéring te Madrid. Na den 19den Sepdag des Oehtends te 9 uur w erd ook het tbrt tember vormden zich te Sevilla en in alle
S.Luis veroverd, waarbj 700 Spanjaarden steden Van Andalusië revolutionaire Junta's,
sneuvelden en 1000 m et den comm andant 0n er Ontstonden benden van rvrjwilligers
w erdengevangengenomen.Eelzwapenstilstand, der N'
rjheid'' tlie doûr de autoriteiten van
door de belegerden aangeboden,w erd gewei- wapens werden voorzien.Zonder slag ofstoot
gerd. Den 14den opende m en de loopgraven koos geheelAndalusië dezjde van den 0Pteren hetfOrtS.Pedro,den zosten begonhet stand. Inmiddels had de Koningin,die zich
linleschip te geljk met debatterjen op het to Sau Sebastiauo Ophield,den eerstenminister
land te vuren,en desnamiddags te 31/'
z uur Gonzalez Wrt
zro door generaal Coneha vervanwoei de witte vlag van het fbrt.Den 24sten g011, die den zosten September Madridin staat
des ochtends te 7 urekwam elz10bom bardeer- Van beleg verklaarde en jeneraalNoraliches
booten en 5 hollwitserschepen nabj het ibrt tOtbevelhebberin Alzdalusiebenoemde.LaatstS. Catalina telz anker;reeds te 11 utlr daar- genoem de werd den 28sten September bj Alaanvolgende w aren 150 bomm en in de stad colea door de opstandelingen Onder Serrano
gew orpen, en de pogingen van de 24 kanon- geslagen,waarnadestaatvan bolegin dehoofdneerbooten der belegerden,om het te verhin- stad een eindenam (zie voortsonderSpanjej.
deren, troflbn geen doel. Doch in weerw il
Cadm ium ,te vol
-en ook melin'
tm genaamd
van een opstand in Cadix, w ees m en alle en in de seheiktlnde aangeduid door C#,
voorstellen t0t overgave van de hand.Eerst is eene zelden voorkom ende enkelvotldige
den 27sten kwam eene deputatie uitdevesting stof, t0t de groep der metalen behoorende.
metde verklarinq?datkoning IkrdinandVll Het vergezelt steeds het zink e1z btlvindt
vrj wasen bereld om zich naareenoaan te zic,h m ct,(lit mctaalin zinkblende en galm ei.

wjzen plaatstebegevelz.Intussehenverscheen Het werd in 1817 ontdeltt door Strqmeqer
2 dagen later,in plaats.vandenKoning,eene en i1z 1818, onafhankeljk van dt
'zon, dool
andere deputatie m et voorstellen.De hertog Hermat
tv
t. Het is witter dan zilzk en bjna
verwierp deze en gat'bevelt0teen aanval; zoo wit als tin, stel'
k glallzend, kristalltjn
doch laat in den avond vervoegde zich gelle- o1) de brt?uk, en heett een soorteltjlt g()raal A lara uit de stad in hethoofdkw artier wieht van 8,7.Bj het buigen l
traakt het
der Franschen en verzekerde, dat de Cortes everlals tilz,m aar hetis harder dan ditlaat-

en de yeneraals afzagen van deverdediging ste.Men kan het snjden mpt eolzmes.elzt0t

van Cadlx,en dat de Koningzichdenvolgen- draad treltkrn;het smelt bj 3020C.(
,14 kan
den dag naar Santa Maria,z0u begeven.Den bj 8500C.,waarbj hetbeginttekolken,overlsten October des namiddags stapte Ferdinand gehaald worden.Tn de luchtbljl'
t het ol
zver-

VIIermetzjngezinaanland.DeCortesOnt- anderd, maar bj verwarming ontbrandt het

bonden zich en zöö w erd Cadix,veorheen de toteen roodbl
min oxyde.Hetlostgt
.
makkeljjk

geboorteplaats der constitutie,thans haargraf. op in salpeterzuur,maar moei
jeljl
t en slechts

Ook gedurende de volgende burgeroorlogen
was de stad meermalen hettooneel van een

vreeseljken strjd.

met behulp van warmtt?in andere ztlren.Alen

verkrjgt het in Engeland qn Silpzië alsbjprodud bj de redudie van zink.Daarhet
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vlugtiger is dan ditmetaal,gaathetbj dis- die echter,toen htjeensteenonderhenwierp,
tillatie reeds vroeger over.Eene der belang- twi
stkregenen 011vjfna elkanderOm hetlerjkste verbindingen van cadmium isdiemet venbragten.Doordlesgeholpen,stichtteCad/mm
zwavel; men vindt haar in de natuur reeds de stad '
rheben,terwjlhjdenmoord,aanden
in kleine hoeveelheid in het qreenokiet, en draak gepleegd,metgevangenisstrafbj Ares
men verkrjgt hetop kunstmatlge wjze,als moest boeten.Na dien tjd verleende Atltene
men zwavelwaterstofleidtdoor eeneoplossing hem heerschappj overTheben,en Zeus gaf
van cadmium-oxyde-zout.Het is een fkaaigeel hcm Harmonia, de dochter van Apltrodite
poeder, datals schilderverfUaune brillant) (Venus)t0t gemalin.Metdezewashj gelukgebruikt w ordt. Zw avelztlur cadmium-oxyde kig,(m zjsehonlthem Polydorus,H.'
?4/oozoô',Ino,
(cadmium sulphuricum)komt0()kindegenees- SemeleenAyave.DevervolgingvanHere(Jun0),
kunde tepas.MTordtinw atergedompeldcadmi- die het heildezer kinderen belaagde,bew oog
um Opeenew armeplaatsmetiodium enbromium eindeljk het echtpaar,Om Theben teverlaten.
gedigereerd,dan lost het op en vormt na de Zj begavt
m zich naarde Eucheleërs,aan wie
verdamping kleurlooze zoutmassa's, iod- en Cadm'us de zegepraal Over de Illyriërs ver-

bromcadmium ,diethansfàbriekmatiq worden sehatte, waarna hj zelfkoning vanIllyrië
bereid, Om dat de photographen ze ln groote
hoeveelheid gebruiken t0t het m aken van
het zoo gevoelig collodium .
Een zilverw it am algama van kwik en cad-

Nverd en nog een zoonkreeg,Ill
yri'
usgenaamd.
Eindeljk werden Cadmnsen H armonia,nadat

en later hard wordt.Eene legéring van 1 tot
2 deelen cadm ium , 2 deelen tin, 4 deelen
l0od en 5 t0t 8 deelen bismtlth, door den
Amerikaan W ood uitgevonden,heeft wegens

voerd! waar Cadm'
tts troont a1s regter over
de atgestorvenen. M en meent, dat Cadmus
afkomstig was uit Phopnicië of Egypte,dat

zj een hoogen ouderdom bereikthadden,door
Ze'
us in slangen (het zinnebeeld van den
mium,waarbj0okwelwattingevoegdwordt, otlderdom)vexanderd en naar Elysitlm gezongebruikt men t0t het plombéren van tanden, den. Volgens Pindar'
l
u werden zj op een
daar dit mengsel aanvankeljk kneedbaaris met draken bespannen wagen derwaarts ge-

zjn naam de beteekenisheeftvan Oosterling
hare smeltbaarheid Opzien gebaard,maar zj (van Kedem ?het Oosten) en datzjnefàbelw ordt in dat Opzigt overtroFen door eene achtige geschiedenis wjst op de komst van
andee,door Lipowitzvoorgestelden bestaande eene Phoenicische ot'Egyptische volkplanting
uit 8 deelen lood, 15 deelen bismtlth, 4 in Griekenland.
deelen tin en 3 deelen cadmiun.Deze is zilCadore (Jean Baptiste Nompère de Cham-

verwit van kleur,fln ltorrelig op de breuk, pagny , hertog van), een staatsman van het
heeft een sterken metaalglans en smelt reeds eerste Fransche keizerrjk, werd geboren te
hj ongeveer 600C.,zoodatzj uitnemend ge- Roanne in 1756,wjddezich aandezeedienst,
schikt is t0tplombêren,t0t lletsoldéren van
ligt-vloeibare metalen en t0t hetvervaardigen
van clichés.
Cadm us wordt gehouden voor den stichter en den eersten koning van Thebon,voor
den uitvindervandePhoenicischeletterteekens
en voor den verspreider der godsdienst van

en klom spoedig Op t0tden rany van kapitein.Bj hetzamenroepen derNatlonale Vergadering,werd hj doorden adelvan Forez

t0t afkevaardirde gekozen. Hj voegde zich

bj de vrjzinnlge leden, die zich aansloten
a'
an den derden stand.In 1791 verliethj die
Vergadering, doch konthoewel hj zich in

Dionysos (Bacchus) in Griekenland.Hj was de dagen van het Schrikbewind met geene

een zoon van Ayenor en Telephassa?een broe- Oponbare aangelegenheden bemoeide,nietontder van E'ttropa, Phoeniœ en C%lQ. Toen komen aan het vermoeden van anti-republi-

Zeus (Jupiter) in de gedaante van een stier keinsche gezindheden. Htjwerd in heehtenis

A ropa gesehaakt had, werd Cadmns door genomen, maar de 9de Thermidor bevrjdde
zjn vader uitgezonden,om metzjnebroeders hem uit den kerker,ende18deBrumaire,toen
den roover op te sporen en niet zonder de Napoleon het gezag in handen nam ,opende
geschaakte terug te keeren.Na een langdurig voor hem eene nieuwe loopbaan.Hj ontving

en vruchteloos zoeken vestigde Cadmuszich eene aanstelling a1sstaatsraad'bj hetdeparmet zjne moeder in Thraclë,alwaarlaatst- tementvan Marine,werd in 1801 alsqezant
genoemde overleed.Toen hj daarnahetorakel naar W eenen gezonden, in 1804 t0tm lnister
te Delphiraadpleegde Om trentdeplaats,w aar van Binnenlandsche en in 1807t0thoofd van
hj zjn verbljf zou kiezen,Ontving hj ten het departem ent van Buitenlandsc,he Zaken

antwoord, dat hj eene k0e moest volgen en benoemd. In deze betrekking voerde hj de
zjne woning bouwen,waardatdiervanver- beruchte onderhandelingen met hetSpaansche

moeidheid ter aarde zonk. In Phocis vond H 0f, w aardoor de afstand van KarelIV en

hj zulk eenek0e,en dezebragthem naareen van Ferdinand VII, alsmede de inval in
land,hetwelkhjnaardiek0eBoeotiënoemde.Nu Spanje werd vastgesteld.In 1808 zaghjzich
gelasttehj aan 2van zjnelieden,em water door Napoleon t0thertog ean Cadorebenoem d,
te halen, ten einde de k0e aan Athene (Mi- en hj bestuurdenadenoorlogmetOostenrjk
nerva)teoFeren.Zj vondeneenebronymaardeze in 1809 de huweljks-aanzoeken des Keizers
wasaan Ares(Mars)gewjd enwerdbewaakt bj deaartshertogin M ariarmizl.Gedurende
door een draak,die de beidemannenverslond. den toyt naar Rusl
and bleefhj a1s staatsCadmla doodde den draak methulp van M i- secretansin denabjheid derKeizerin,en in
wdr'pl en zaaide de tanden van ditm tmster, 1814 volgde hj haar naar Blois. D00r de
waarna er gewapende mannen uit oprezen, restauratie verloorhj zjnebetrekking,bene-
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vensdewaardigheidvansenator.Bjdenterug- stadhouder in de nieuwe provincie waarnam.
keervan Napoleonwerdhjweliswaart0tpair Cadorna wordtmeeralseendegeljkkrjgsman,
benoemd?maarnadeHonderddagenmoesthj dan als een yl'oot generaalbeschouwd;hj
t0t het ambteloos leven terugkeeren,totdat Onderscheidtzlch zooweldoorzjneopregtheid
de Koninq hem ill 1819 OP nieuw zitting alsdoorzjnevriendeljkheid in den omgang.
verleende ln de lcanàer der Pairs.Hi
j over- Cadoudal(George),eendervoortreFeljkste
leed ill 1834.- Zjn Oudste zoon Lolis.H l'lz aanvoerders van de Chouans gedurende den
Nompère de Clc-pùzl
t
y,hertog ran Ttr#og-: Franschen Omw entelings-oorlog,w erdgeboren
erfde na den dood zjns vaders dienstitel, in 1769 te Brech bj Auray in hetdepartewerd in 1835pairvan Frankrjk,bekleedde ment Morbihan, studeerde te Vannes, trok
eenigen tjd den post van gezantte Rome, m et eene bende ruiters uit Bretagnetegen de
verwjderde zich echter in 1848 van het Koningsgezinden op,doch liep m etdeze over
staatkundig tooneel en overleed den 3lsten tot de Vendeërs, en werd bj debelegering
Januarj 1870 in denotlderdom van76Jaren. van Grenville t0t Officier benoemd. Na de
De Oudste zoon vandezenw asin1870Fransch nederlaag bj AlansenSavany keerdehj naar
gezant te Miinchen,vanwaar hj tengevolge zjne geboorteplaats terug en stelde erzich
aan het hoofd van een hoop boeren enm atrodertjdsomstandigheden isterugqeroepen.
Cadorna (Rat
àêle),eenItallaansch gene- zen,doch hj werd door eene afdeeling repuraal,werd geboren te Milaanin1815,bezocht blikeinen overrompeld en metzjn vadernaar
de militaire academie te Turjn en begon? Brest gevoerd. Hj ontsnapte in matrozentoen dezeschoolopgeheven werd,zjnemili- gewaad en werd nu het hoofd van den optaire loopbaan als gemeen soldaat. W eldra stand in Neder-Bretagne.In 1796kwam hj
klom hj op t0tOflicierbj deinfanterie,en in sehjn t0t onderwerping,maar verzamelde
zag zich daarna op grond van een afgelegd nieuwe krachten, om in het volgende jaar
examen bj het corps ingenieurs geplaatst wederom een aanvaltewagen.Vooralin 1799
(1840). Aehtjaar laterwerdhj alskapitein streed hj voorspoedig,en hj weeselke aanen chef bj de reniedof)r den Ministervan bieding van vrede van de zjdedesconsuls
Oorlog naar Mllaan rezonden, om aldaar van de hand,totdatna hetgevechtbj Grandtwee compagnieën genle-troepen te Organi- champ en Elven (25 en 26 Januarj 1800)
séren,en vervolgens door hetvoorloopig be- alde hoofden der Chouans,m etuitzondering
wind t0tmajoorbenoemd.Hetvolgendejaar van Frotte, zich ondemvieryen.Nu slootook
nam hj zitting in den krjgsraad en wasge- Cadoudalden9denFebruarj doorbemiddoling
dtlrende korten tjd secretaris-generaal van van generaalBrltne hj hetdorp Theix vrede
den Minister vanOorlog,in welke betrekkilzg metden consulen begafzieh naarParjs.De
hj aan Radetzky het berigt bragt van het republiek poogde hem door het aanbod van
hervatten der vjandeljkheden.Toen hj ua eervolle bedieningen aan zich te verbinden,
den slag bj Novara niet in den verworven maar Cadoudal spoedde zich naar Engeland,
rangbj degeniek0nreplaatstworden,voegde waar hj door de Fransche prinsen en door
hj zich wederbj demfànterie.Daarnabegaf de Engelsche ministers met voorkomendheid
.

hj zich met verlof naar Algiers en nam er ontvangen werd en tot loon van zjne trouw
in den generalen staf van St. Arnand deel aan de Bourhons den rang verw ierfvan luiaan de tweede expeditie tegen de Kabylen. tenant-generaal. In den laatsten tjd van het
Teruggeroepen t0t de adieve dienst,trok hj consulaat keerde hj naar Frankrjk terug
als commandant eener com pagmie naar de zonder iets te verrigten, dat de opm erkKrim , waar men Omtrent de krjgsoperatiën zaamheid wekte,'behalvezjn openljk tegengedurig methem raadpleegde.Kort vOör
' den spreken van hetgerucht,dathj indezamenoorlog van 1859 werd hj bevorderd t0t lui- zwering der helsche machine betrokken
tenant-kolonel, en reeds in 1860 was hj ge- was. Sedert vertoefde hj bj afwisseling in
neraal en zag zich belastm et de organisatie Frankrjk en in Engeland,dochlanddein1803
van het leger in Toscane,waarna hj gedu- m et Piclteyr'tt op de Fransche kustm et het
rende de oorlogen in Umbrië en in de Marken oogmerk,om N apoleon te dooden.De zamenbevelvoerde overeenedivisie.Nadeannexatie

van Zuid-ltalië werd hj benoemd t0tmilitair
commandant op Sicilië en wist zich hier de
volksgunst te verwerven.Daarna zag hj zich
belast met hetuitroejen der rooverbenden in
de Abruzzen;hjslaagdedaarinnietvolkomen,
maar zjn weg was o0k niet,geljk dievan
andere Italiaansche generaals,metm oord en

syanning werd ontdekt,doch Cadqadalwist
zlch 6 maanden langte Parjsverborgen te
houden, en eerst in Mrart1804,juisttoen
hjFrankrjkwildeverlaten,ontdektehemdep0licie in de nabjheid van het Luxembourg.
Eerstnadathj2policie-dienaarsdoodgeschoten
had,kreeg zj hem in haremagt.Zjn aanslag op het leven van den eersten consul

brand geteekend. In 1866 voerde hj bevel werd voor de rechtbank bewezen, en hj
onder Claldini zonder in hetgevechtte ko- verloor den loden Julj 1804 hethoofd onder
men,en in Septembervan datjaarwerd hj de guillotine.Na den terugkeerderB o'urbons
naar Palermo gezonden, om er de reactio- werd zjngeslachtindenadelstandverheven.
naire beweging in toom te houden.In SepCadoval, Cadltald'
ts of Cadwaldr een
tember 1870 was hj bevelhebber van het Britsch koning, die van 635 t0t667 gf668

4de armee-coqs en nam den zosten van die regeerde,sneuvelde volgens sommigen in een
maand Rom e m na een kortbom bardement, gevecht tegen vorst Oswaïd '
tptzzàNbrtltumberwaarna hj ereenigen tjddebetreklking van llzl#, terwjl hj volgens anderen n0g Jaren
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1a dien tjd rustig regeerde overeengedeelte hi
j werd dool' den Keizer achtereenvolgens
van Engeland.Zjn zoon en opvolger Cado- aan 5 regtbanken terbeslechtingonderworpen,
pcllt
'
z#r'
l
fd ofCadwallader werd doo1
'deBritten en ei
ndeljk door de kerkvergaderinren tc
en Saksprs uitEngeland verdreven en verza- Rome en te Arles ten gunste van Caeetlian'lts
melde in Bretagne troeppn,Om zjn gebied beslist.IndeAfrikaanschekerk bleefechterdie
te heroveren, maar eene voorspellende ver- tweespaltaanhouden t0taanden ondergangvan
schjning bragthem t0tanderegedachten,en hetChristjmdom aldyar.

hj overleed te Romein 687.

Caecillus Statlus, een uitstekend R0-

meinsch bljsyeldichter,waseen slaafuithet
Caduceus,in hetGrieksch Kerykeion,isde land der Instlbriërs in Opper-lhliöen overleed
gevleugeldeslangenstafvanHermes(Mercurius) omstreeks het jaar 168 vöôrChr.Hj hield
die deswege 00k Cakcifer genoemd wordt. zich vooral bezig met de bewerking der coHj ontving dien ten geschenke van Apollo, mische stuklten valnieuwereAttischedichters,

Cadreq,zie Kader.

omdathj aandezen deeerafstondvandeuit- bepaaldeljk van Menander:enoogsttedaardoor
vinding der lior.D at de stafmettweeslangen grooten bjval.Ciceronoemdehem den besten
is voorziell, verklaart men door de Overleve- bljspeldichter van Rome. Van zjnetalrjke
ring,datHermeseensmetzjn staftweestrj- werken
mon kan nagaan,dathj althans
dende slangen gescheiden heeft,zoodatdeze 40 bljspelen gesehreven hedt- bezitten Ypj
ook als een zinnebeeld van vredewordtaan- slechts verstrooidegedeelten,verzanaeld ind()
gem erkt. Hermes geleidt met dezen staf de Fragmenta Comicort
lm (Amsterdam 1806)9'
schimmen naar de Onderwereld,- brengtwa- en in de door SprengelultgegevenerC.Caeeilii
kenden ermeê in slaap enmaakterslapenden Statiideperditorum fabtllorum fragmentatMiin-

meêwakker,

verandertalles,wathjdaar- chen 1829).''
Caedm on of Ceadmon is de naam van een
wanneerhj doordeGot
lenwordtuitgezonden. Saksisch geesteljkf
?,die volgensdeoverleveZulk eenstafwerdbjdoGriekenenRomeinen ring aanvankeljk 0en koeherderwas,maar,
medeaanraakt,ingoud,enwapenterzich mede,

gevoerd als eellhelden-o1'als een vrede-staf
zoodat zj, die om vrede sm eektell oflnet
vredelievende bedoelingenverschenen,alsvoorzien van zulke staven, met den naam van
cadueeatores A7erden bestempeld. Alen heeft

dool- de gave der poëzie ontgloeid,eene menigte verzen vervaardigde,en om streeks het

Jaar G80 in het klooster W hitby de<abtdis

Hilda overleed. Aan hem wordteene hymne
toogeschreven, het oudste gedenkteeken der
ook ead'
aclus-ml
tnten (caduceatinummi)bj de Angelsaksische dichtkunst 0n bekend onder
Romeinen,ot'geldstukken,waarop deslangen- den naam van ncaedmon'
sjaraphrasevanhet

staf van Mer-rilts is afkebeeld,terwjldie oude Testament.''Het is ln runen-rjmen ot'

staf 00k gavonden wordt op de mtm ten van geallitereerde verzen vervat en in 1655 te
sommige Grieksohe steden,waar Hermesmet Amsterdam doer J'tni'us tlitgegeven.Vblgens

jver gehuldigd werd. Zulke munten komen anderen zjn dieverzen afkomstig uitde8ste
voor in ieder metaal,maar behooren toch t0t Ofden aanvang der 9de eeuw en '
ln den trant
van Caedmon vervaardigd.De Angelsaksische
de zeldraymheden.
Caecllla (DeHeilige),debeschermheilige tekst is 00k in Engeland en in Duitschland
van het orgelen van de kerkmuziek,slaakte, in het lichtverschenen.
volgens de legende, Onder het ruischen der
Caelen (Hendrik van),een Nederlandsch

toonen de bede,dateen Heidensch Jongeling
metwien zj gehuwd was,t0tbekeeringmogt
komen,en die wensch werd vervuld.Toen zj
in 230 na Chr.veroordeeld was om den m arteldood te Ol
zdergaan)verzoehtzjvergunning,

godgeleerde,werd reboren in 1582te Beeringen in de provincle Limbtlrg, studeerde te
Leuven en werd eerstpastoor te Assche en
vervolgensaandeSt.CatharinakerkteBrtlssel,
waar men hem voerts tOtaartspriestervaullet

om nog eenm aal den lof van den God der Deeanaatbenoemde.Later werd hj kanumzik
Christenen op het orgel te doen hooren,en van de hoofdkerk te M echelen en aartsN s-

toen dit geschied was,vernielde zjhetinstru- schoppeljke censorot
'beoordeelaarvan boekell.
ment, Opdat het later niet t0t onheilige oog- In dezebetrel
tkingverleendehj den 7denMaart
merken zOu w orden misbruikt. Te Londen 1638 ecne loflbltjke goedkeuring aan hetgeApordt haar naasadag -- 22 November--door rtlchtmaktlnd werk vanden Yperschenbisschop
een groot muziekfeestinherinneringgehouden. Cornelius J'
czk.
sdzkf'
llt
:,die op zjn sterfbtl
d,dcn
Hiervoor schreefecnsSöndel:jn rMessiasy'' 6den Meidaaraanvolgende,hethandschrifttoe-

en bj zulk eenegelegenheidheeitMendelssoltn
zjn rpaulus''ten gehooregebragt.
Caecilianus waseenderhoofd-aanvoerders
vandenKerkeljkenstrtjdiuAtkikatentjdevan
Constantqn de Groote(312).Aanvanlkeljkwas
hj slechts diaconus,maar door etlllbesluitdl
ar
KerkvanCarthagozaghjzicht0taartsbisschop
verheven. Hierdoor en deol'bjkomende 0mstandigheden Joeg hj de scheurziekepartjder
Donatisten (zie ollder dit woordltt'gen zitt
h in
het harnas.Destrjd,waarbj zelt'
sde sehalldeljke middelell van list en omkoopt
zrj nil'
t
gespaard werdtz
n, duurde langerdan 3jaar;
V.

vertreuwde aan zjnkapclaan,erbjvoegende,
dat het aan den uitleggerderH.SchriftLibert
F'-PZ/IPAJ te Leuven eu aan ran Caelen v00rgIclcgd el1 daarna ter ptarse bt'zprgd m oest

w orden.
Laatsgtlnot'mdentloorlazt'lllletw tlrlt(tIlgavcn
in 1649 den rAugustinus''inllt?tlichtmeteelle

opdragt aan den kardinaalI'
erdinavth infant

van Spallje en gollvt
rrntxur dttr Nedt
trlandt'
n.
Daarl
'
ta wartn zj tlt
,raadsliedt'n van Boonen,
aartsbisstsllep van Alet'lleloll, bj de daarovt'
r

ontstaallde gt'sehillen.Illnliddt'ls'wtkrtlratlCttéletl in 1613 t0t aartsdialtelltt)àleclztàltklltn'
2
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eenJaardaarna d00rPltilip'11 t0tbisschop n0g geen 50000, en de vervaardiging vsll
vàn Roernfopd benoemd. Daar hj evenwel kant (blondes de fll,de soie noires et desoie
onderverdenking lag,dathjdeleerstellingen blancheslverschafterwerkaanvelevrouwen;van Jansenins als waar exkende,legde de In- voorts maaktm en er eelzgroot aantalm odeternuntius te Brussel hem eene verklaring artikelen,zooals sltljers,shaw ls,katoenen en
voor,bevattende,dathj zichvolkomenonder- linnenstoFen,leder,spjkersenz-,enerbestaan
wierp aan de decretenvandenH.Stoel,diehet grootevjlen-,tabaks-,speelkaarten-,behangsel-

boek van Jànseni'la veroordeelden.Van Caelen papier- en porseleinfàbrieken. Daarenboven,
onderteekende het, doch begaf zich den 8sten vermelden wp de bloemkweekerj,debierbrou-

Januarj1646naardenInternuntiusenbetuiyde,
dat hj,in weerwilvan zjneonderteekenlng,
dat werk in geen ander lichtk0nbeschouwen
dan tevoren,nameljk datheteenkortbegri
p
behelsde der leerstellingen van A'
tt
gustinla.Ult
eerbied v00rden H.Vaderz0u hj hetlezen
daarvan nalaten, maar geljk hj voorheen
àgt
ynntin'
as had leeren kennen uithetboek van
Janseniltst z00 z0u hj nu destellingen van

Werj, de oestemrangst en de zeevisseherj als
belangrjke bronnen van bestaan) die hare
voortbrengselen bezorgen aan eene dl-uk bezochteweeltmarkten eenigebelangrjkejaar-

markten.De handelbloeit er,enmenvindter
eene geregelde stoomvaart op Havre.Caen is
de zetel van het departementaal bestuur,voorts vindt m01
1 er 00n h0f van appèl,
twee vredegeregten,eene handelsregtbankenz.

dezen opsporen in de werken van Auyustinlts.
Dezestad,in hetLatjn Cadqm'
ttsgenaamd,
De Interntlntius vroeg hem den Q4sten Maart is gesticht door W illem de Veroreraar en
daal'
aanvolgende,ofhj bovenvermeldeverkla- was steeds dehoofdstadvanNeder-Normandië.
ring nogmaak, en zondervoorbehoudwilde0n- D e oude hertogen van dit gewesthielden er

derteekenen,en toen hjditweigerde,werdhj veelalhun verbljf.In 1091 werd er devrede
van zjne bisschoppeljke waardigheidberoofd. gesloten tusschen hertog R obert III en de
Hj bleefechteraartsdiaken,waseenigen tjd Engelschen.Caen was gedurig de twist-appel

vicaris-generaalvan den aartsbisschopBoonelt, tusschen de Franschen enEngelschen,enwerd
en overleed teBrusseldenlstenFebruarj1653. m eermalen belegerd enveroverd.Na 1417w as

Hj schreefnllistoirede la découverte etmi- zj 41 jaarlang in de magtderEngelschen,
racles de la sainte croix,honorée dansl'église en in dien tjd verreeserdetmiversiteit(1436)
paroissiale d'
Assche (1615)'' en pDéclaration ep last van Hendmik VI.Tn 1562 vielzj in
véritable de M.Calenus,nomméàl'
Evechéde handenderHugynoten,hoeweldezezi
chspoedig
weder onderwlerpen aan delz koning.Later
Ruremunde(1646).''
Caen, de hoofdstad van het Fransche de- maakten de Hervormden, ondersteund door
partementCalvados in het voormalige Neder- Coliyny, zich meester van het kasteel.Ten

Normandië,ligtaan den spoorweg van Parjs tjde derFransche omwenteling en nadenval
naar Cherbourg, aan het vel
-eenigingspt
m t derGirondjnen (1793)wildt
àndeze,Ol
zderaanvan de odon met de bevaarbare orne,een voering van generaal W'
impfen,te Caen een
paargeogr.mjlen van dezeeen ismetdeze opstand beproeven tegen de Jaeobjnen,die

verbonden dopr middel van een kanaal,dat echter geheel en al luislukte.
aan schepen van 100 lastgelegenheid geeft,
Oaere, te voren door de Grieken Agylla
om de stad te bereiken.M en heeftereenehalf geheeten,was eene oudePelasgisch-qayrrheenverwoeste citadel,doch de stad ligtnaar alle sche stad,w aarin zich ook Tuscersvestigden,
kanten open en isversicrd metprachtige tuivan daar haar twee namen.Zj behoorde
nen en wandelplaatsen,groote pleinen,lèaaje t0t het twaalftalEtruscische steden,w asdoor

straten en merkwaardige qebouwen.Yan de
pleinen noemen wj hetKelzersplein methet
ru dhuis en het bronzen standbeeldvan Lodeulï/k XlVI en van de kerken onderscheiden
'
zich de Slotkerk a1s de oudste en de St.Pieterskerk doorhaarsierljken toren,terwjlin
de St.Stephanus-abtdj hetstofeljkoverschot
rustvan haren stichter,nameljk van Willem
& Veroreraar. Andere merkwaardige gebouwen zjn het paleis van Justitie meteene
kolonnade) de schouw burg, de beurs en een
oudkasteel.Vborwetenschap,kunst,njverheid

hechte muren omgeven en diende tûtverbljfplaats aan kolzing M ezentiws. Zj bloeide bj
hetontstaan van het Romeinsche rjk en ont-

ving van dit laatste het burgelmegt.Langzamerhand echter verminderde hare w elvaart,

die ten tjdevan R'
ttllareedsgeheelverdwenen
was.Terwjlervoorheen een grootehoeveelheid graan en wjn termarktwerd gebragt
en dehandelslieden uitCaerebj deGrieken
zeer in aanzien w aren,vindtm en nu op de
plaats der voormalige stad hetgeringe dorp
Cervetro. Hare haven was weleer Pyrgi,het

en behoefte wordtgezorgd deoreeneacadémie tegenwoordige San Severo.In hare nabjheid
met 3 fàculteiten, een collége, een muséum waren druk bezochte warme baden,thans btj
veor natuurljke historiemetde verzameling hetdorpCeliofvolgensanderen Bagnidelsasso.
vanD- - f#'Ueville,eennatuurkundigkabinet,
Caerm arthen en Caernarvon)zie Cameen chemisch laboratorium, eene boekerj PZ/VJAeS en Carnarron.
met 50000 deelen,een botanischen tuin,eene
Caeruleus (Michaël), patriareh van Con-

zeevaart-,bouw-,njverheids-enteekenscheol, stantinopel(1043t0t1059).gafaanleiding tot
àlen en onderscheidenewetenschappeljkever- kerk.Toen hj in vele kerlkenenklëostersden
eenidngen, zooals voor geneeskunde, voor Latjnschen ritus Ophief en in een briet'aan
oudheidkunde,voorlandbouw)voorhandel,veor een bisschop in Ttalië hetgebruik van ongemuziek enz. Hetaantalinwoners bedraagter zuurd brood bj hetavondmaal verbood,verdoor een iùstituutvoor doofstommen,3hespi- de seheuring van de Room scheen Grieksche
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scheen een gezantschap uit Rome te Constan- Yvordt en t0t vexven dient.Er worden 00k
tinopel en verlangdedatCaerl
tleu
'sdiebesluiten wel meubels van vervaardigd. Reeds in de
herroepen zotlen tevens afstand doen vanden 14de eeuw washet onder den naam vanrlig-

titel,dien hj zich aanmatigde,nameljk dien num presilltlm'' bekend, en toen men bj de
van rAlgemeen patriarch.'' Daar Caerl
tle'
t
bs ontdekking van Zuid-Amerika aldaardergeljk

weigerde, daaraan te voldoen,legden de ge- hout opmerkte, heeft het woord rpresillum''
zanten in 1054 op het altaar in de Sophia- aanleiding gegeven tot den naam van rBrakerk eene bul neder,waarin de patriarch'in zilië-''

den ban gedaan en deinrigtingzjnerkerkmet
een aantal kettersche scheldnamen gebrandmerkt werd.Daardoor was de seheuring tusschen de oostersche en W estersche kerk een
feitgeworden.Keizer Comnenns zondhem,tot

Caesar (CaltlsJtllius)?dezoonvaneenR0meinschenpraetor en van A'urelo ,eenedochter
van A'
urelius CPJ/J,een telg der yensJ'
'IIJI en

alzoo volrens de overlevering afstammende
van A scanIns ofJ'
tbli't%s,den zoon van Aenlas,
straf v0or zjn overmoed in 1059 in balling- werd geboren den 12den Quintilis (Ju1j)in
schap, waarna de patriarch weldra Ovexleed. het Jaar 100vôörChr.en ontving van zjne
Hoewelhj zich nietdoorvoortreFeljkegaven m oeéer en daarna van den geleerden Gallivan geest engemoedonderscheidde,bljfttoch schen rhetor M .xd.pfp/lï'lf,: Gniplto eene zorgde gedachtenisvandezenstrjdervoordeGriek- vuldige Opvoeding. 0.M arius,m eteenezuster
scheregtzinnigheidin de GriekseheKerktrouw zjnsvadersgehuwd,deed hem in hetjaar87
bewaard.
vöörChr.tegeljk metdenconsulL.Cïzlzlt
zt0t
Caesalpinia L.isdenaam van eenplanten- priestervan J'
l
t
piter(Qamendialis)kiezen.Caegeslachtuitdetàmilie derpeuldragers (Legu- sarwasbjdeverdeeldheidtusschenhetvolken
minosae) en onderscheidtzich dooreens-dee- deOptimatenindenbeginneonzjdig,ennochde
ligen kelk, nagelvorm ige bloembladen 10 moord,aan zjne bloedverwanten gepleegd,die

meeldraden en eene ruitvormige,tweekleppige, als vrienden van S'
tbllabezw eken,noch devrees
veelzadigepeul.H etbevateen aantalm etdorens voordezen magtigel
zheerscherdeedhem beî-en.
gewapende heesters en boom en,dieindekeer- Hj wasscheryzi
nnig genoeg,om te doorzien,
kringsgewesten tehuisbehoorenenmetaltjd dat de Republlek zich-zelve overleefde,en de
groene, gevinde bladeren en veelal gele,in gedachte reesal spoedig bj hem 0p,om de

aren geplaatste bloemen versierdzjn.C.aœel- êênepartjdoordeanderetevel
mietigen.Inhet
ltvï.
s Dee. groeit in de bosschen van Malabar jaar83 vöörChr.huwdehjmetdedochtervan
en heeft zaden,diet0tbraakm iddelkunnendienen; - 0.baltamensis Lam.,op de Bahamaeilanden wassende, is een heester of kleine
boom met stekelige takkenen bl
adstelen,3-yarige bladeren, Omgekeerd-eivorm ige blaadles
en witte welriekende bloetûen,en leverteen

L.Ciz/wtx,den bondgenoot vanM arins,entrok

onder het Fernam bue-houtgemengd w ordt,C.brasiliensis .Z.,een boom terhoogte van 7
of8 Ned.el,op de Antillen en welligt()
ok in
Brazilië groejendeen metvindeelige bladeren
en kortgesteelde!gele bloemen versierd,geeft
het Brazilië- ot roode Fernambuc-hout,hetw elk tot bereiding van verfstofdient en een
zeer gezochthandels-artikel is, C.coriagïtK
W .iseensterk vertakteW est-lndischeheester,
die w el eens 5 Ned. el hoog w ordt, eene
donkere, gestippelde schorsheeft, kleine gele
bloem en draagt en peulen oplevert,die veel
looistof bevatten en door de loojers worden
gebruikt, - C.tVLJJ L .is een kleine beem
ofeen heester op Jam aïca metroodachtig-geel
houten eene blaartrekkendeschors,- C.p'
ul-

en moestvan Corneli'
tts TAtwïfl, die hem ge-

t
W:grC-I Sw.,depaauw-ofparadjsbloem,iseen
Oost-lndisch boompjeterhoog'
tevan5Ned.el,
datwegenszjnepmehtigebloemenwerdtaangakweekt.Deze zjn vrj groot,indt'
nbeginne

vlûot,van den proconsulP .,
/r'/lïlï'lo',dieaanstalten maakte, om de Aziatische zee van

hierdoor de Opmerkzaamheid dervolkspartj,
wiergunsthj thansbejoeg.Dezepartjwerd
evenwel dof
)r S'
tlla onderdrukt,,
en hj ontving hetbevel(82 vöôrChr.),om dedochter
van diensvjand teverlaten.Daar Caesardit
FedeeltevanhetgeelBrazilië-hout,- 0.biilt
ya weigerde,werd hjvogelvrjverklaard.Beroofd
lseenlare boom op Jamaka metomgekeerd- van waardigheid en vermogen, dwaalde hj
hartvommge blaadjes,waarvanhetroodehout ziek en vermoeid doorhetSabjnschegebergte
grepen had, voor 2 talenten zjne vrjheid
koopen. Aanzienljke mannen wisten echter
SVlla over te halen, om hem vergiFenis te
schenken;dezegafmet weêrzintoeen betuigde

toen reeds,pdatinhem m eerstakdaninM ari'
as

en dat men tegen den kwaljk-gezindenjongeling Op zjnehoedèmoestwezen.''DaarCaesar

op dat oogenblik geenerleivooruitziyten had
te Rom e en erzelt:doorgevaarbedrelgdwerd,
begafhj zich naarAzië,waardeproyraetor
M .X ïszfcï'lf.s Thermus hem naarBithynlënaar
koningNieomédesIIIzond,om diensscheqen
te halen ter belegering van Mytiléne. Hler

onderscheidde hj zich door zjne dapperheid
(80 vöörChr.).In 78 begafhj zich naarde

rooverste zuiveren.Naauweljkswasdetogt
bt
agonnen,toen detjding van den dtlot
lvan

goudgeel, daanza rood 014 versierd met lange S'
ulla hem naar Rome riel).
Aldaar aangekomen, bemerkte Caesar,dat
seharlakenreode m eeldraden,die naardevederen op den k0p der paauwen zwet'm en, C. de zaak des volks t?1
' in verkeerde handen
Sappan .r.,de sappanhotltbeom ,wûrdt dt'sge- was; dot'h hj gevoelde zich n0g te zwak,tlm
ljks5 Ned.elhoog,bloeitbjnaaltjd,groeit zieh metllarc verdediging te belasten,ennieop de M eltlkken enz.en levert hetsappan-of mand vermoedde in hem den gevaarljken
sapanllotlt waarvalz hetafkookselt'erstzwart vjjalld dtl1
.
-Rtà
publiek,llt
lewt'
lhj aanklagtt
zn
is, maar door toevoegillg van aluin traairood inltt
vtk
rdtàtt
àgen aanzienljkepartjgtz
nootlinvall
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Sulla. Op eene reis naarRhodus,waarhj Senaat. llj verlangdehetambtvan pontlfex

zich onderdeleidingvandenberoemdenrhetor maximus, want de m agt,hieraan verbonden,
M olo in de welsprekendheid wenschte to z0u hem eene glansrjkezegepraalverschafen

oefenen) werdhj in denabjheid van Milête op deOptimaten.Terbereiking van zjn doel
door zeeroovers gevangen genomen,maarvoor verkwisttehj grootesommen,enhjbewerkte,
een behoorljk losgeld verkreeghjna40dagen dat de 1ex Corneliaafgeschaftwerd,zoodathet
zjnevrjheid.'rerstond echterverzameldehj volkw ederom depriesterskonkiezen.In63vöör
eenige schepen, m aakte zich van de roovers Chr.zaghjzjneeerzuchtigewenschenvervuld
m eester, en deed hen te Pergam us aan het en niet lang daarna werd hj ook t0tpraetor
kruis nagelen, eene straf)waarmede hj hen gekozen.Bj het onderzoek derzamenzwering
reedstjdenszjnegevangenschapbodreigdhad. van Catilina werd Caesar, die de beschuldigDe derde oorl()g met M itltridates riep hem

naar Klein-Azië; hj wierf er troepen vo()
r
zjne eigen rekening en versloeg eenebende
der vjanden. Na den dood van zjn (lom
Awrelius Cpffl,in wiensplaatshj t0tpontifex gekozen was,keerde hj terugnaarRome.

den tegen Cieero verdedigde,van medepligtigheid verdacht, m aar uit vrees vool'het volk
liet men hem onaangeraud.Tevens is diever-

denking hoogstwaarsehjnljk ongegrond,daar
Caesar veel te schrander was,o1k1 zich m et

zulk eenegevaarljke zaaltin te laten.In 62
Door eone rtlime tlitdeelingvankorenverwierf washj praetor,tegeljkmetlibltllts,éénzjner
hj de gtmstdermenigte,ennaarmatezjnaan- ergstevjanden.Daarhj den tributm Q.MeyNepos- die Cicero'
shalldelwjzeJegens
zien bjhetvolkioenam,opendenzichvool-hem fd//ff.
de kassen der wOekeraars,die zich voldoende de medepligtigen van Catilinaberispteenzelfs
gewaarborgd hielden door de provinciën,wier een w etsontwerp voordroeg, inhoudende dat
bestuur aan Caesar zou wordentoevertrotlwd. Pomppàs m et het leger diendeterugtekomen,
Hj werd t0tkrjgstribuungekozen,maarvond Om te verhinderen, dat btlrgers zolzder een

in de 3 eersteJarengeenegelegeuheidom zich
teonderscheiden,hoezeerhjnietnaliet,heimeljk zjl
zebelangentebevorderen.Ilzhetlaar70
kwam hj voorheteersti1znaderebetrekl
ting

regtmatiq vonniswerdengedood- openljkin

king aarzelde hj nlet, bj gelegenheid van
het overljden zjnergemalin Cornelo de gedachtenisvandenvogelvrj-verklaardenM ari'
us
openljk teht
lldigen.Dedaverendetoeluiching
desvolks overstemdehetverzetderoytimatcn,

zich op in zjlzhuis;dochhetvoll
t,datgereed
was,hem teOndexstetlnelz,bewoogdenSenaat,
om Caesar te ontbiedelle1hem inzjll:betrek-

beschermlng nam,ontsloeg de Senaathem uit

zjne betrekking, maarde doorhetvolk gekozen praetor bleefbj voortduring zjne be-

m et Pompqlàs,die toen mctCrassust0tconstll trekking waarnemen, totdatmen toebereidsewasbenoemd en gevoelde,dathjdenbjstand len maakte)0ln hem m et geweld uit de regtvan Caesar nietm oestversm aden.Doer dien bank te verwjderen.Nu Ontsloeg Caesarzjne
invload werd Caesarylaestor,enindiebetrek- lictoren) wierp het ambtsgewaad af en sloot

king te herstellen.

Tegen heteindevan62keerdePompe
jus uit

en het was streelend voer de menlgte,dat Azië naar Italie terug, en in het volgende
één uit hetgeslacht J'
ulia,dat van goden en Jaarverscheen hj vöôr depoorten vanRome.
koningen afstamde, zich door het huweljk Caesar begafzieh hierop naarSpanje,naarhet
verbonden had met een man van geringe ge- gewestwaarhjvoûrheenquaestor wasgeweest
boorte als M arins. Als quaestor vergezelde en stelde zjne schuldeischerstevredenmetden

Caesar weldra Anthti'
us TQJ'
II.
M naar Spanle
eene goede regtsbedeeling.Men zegt,dathj
bj hetaanschot
lwen van een standbeeld van
Aleœander in den tempel te Gades (Cadix)
zich zoodanig sehaamde over zjn weinig beduidend leven,dathj aanstondszjn ontslag

borgtogt van M . Crc.
sdz
lfé'
,dien hj aan zich
meed van diellsvjand Pompqiuste fnuiken.
Il
z Spanje vermeerderde hj Op eigen gezag

en zorgde er in een gedeelte des lands voor verbonden had door de belofte,Om den over-

de sterkte vanhetleger,bestuurde erdezaken
naar eigen inzigt,hoew elten nutte deringezetenen, en voerde oorlog metde bergbewonam en naar Rom e terugkeerde.Hier huw de ners van Lusitaniè'. D eze eerste veldtûgtbe-

hj in 67 metPompfa,eene kleindochtervan zorgde hem roem en buit;hj verrjkte de
Rldla cn bewees aan Pompqj'
us belal
zgrjke krjgskas)doch vergatooltzichzelvenniet,zoodiensten.Dezewerd op zjnaandringenbelast dat de soldaten hem als imperator begroetten
m etden oorlog tegen de zeeroovers,- 'tgeen en de Senaat hem huldigde door een dank.
weinig streekte mct de wenschen van den fbest, hetwelk M nspraak gafop een triomf'
Senaat, die den klimmenden invloedvanPom- Om zich het consulschap te bezorgen,vem

W.
:wantrouwde.Caesarzelfwerd beroemd scheen hjinJunjvanhetJaar60vö0'rltome,

t0t aedilis civilis,cn terwjl Pompqj'
us. een
koninkljk gezag voerde in hetOosten,deed
hj zjn best, om datdtrhecrschende partj
te Rome te Ondermjnen. Schoon hj met
Bchulden beladen was, gafhj gedurig schit-

toen de dag der verkiezing reedsw asvastgesteld. Volgens de bestaandtlgebrtliken mocst

hj zich in persoon aanmelden,doch ditwas
nietgoed ovcreen tebrengenmetzjntriomf.
Toen zjn verzoek Om ontslagen te werden

terende spclen en feesten,versierde op eigen
ltosten de Openbare pleinen en gebpuwen en
verdeelde schatten ender hetvolk.De door
B'ulla Omgewûrpen standbeelden van M arius,

van die voorwaarde gecn gehoorvond,liet

w eerwil van de verbetene w oede van den

schap gesloten) peen verbond der schrander-

hj den triomf varen,verschcen in de stad,
en werdermetzjn ouden vjandBibul'
t
lst0t
consul gekozen. In dien tjd werd door h(m
den held des volks, deed llj herstellen, in metPompqj'
usen Crassusheteerstedrieman-
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heid, des roems en desrjkdoms,waardoor de,zpnder op de wenschen vanden Senu tte
de eerste klimmen, de tweede zich staande letten, het bewind over Cis-Alpjnsch Gallië
houden en de derde winnen moest.''Schoon e
ngioo
yr
ël
le
eve
nern,Illt
eriwj
get
lurende 5jaren en nàet3
Pompelàs en
aanvankeljk vjanden
Pompçj'
tts proconsul van
waren: had Caesar h0n bjoengobragt, en Spanje werd,maar te Rome bleef.om n0g

toen dle verbindtenisaanhetlichtltwam ,ver- hoogere eisehen te voorkomen, schonk de
hieven CJJO 0n Cieero te vergeefs hunne Senaataan Caesar deheersehappjoverTransstemm on tegen de dynasten!dionietschroom - Alpjnsch Gallië met n0g een 4delegioen,des-

den,de vrjheid der Republlek aan teranden. geljl
ts voor den tjd van 5 Jaren. Hiervoor
Als constll trad Caesar in de eerste plaats jverdo vooml Pompelàs, meenende, dat hj
op meteeneakkerwet(lex agraria),diedoor zich hltt
rdoor de zegepraalverschat'
teoverzjn
het volk algem een verlangd werd en tovens mede.
dinger?daar dezenu voor zoovelejaren
de strekking had,de eer van Pompqlàs door uit Rome verwjdard werd,waarhj metal
hetverzorgen van zjnesoldatentehandhaven de magtvan hetdriemanschay achterbleef.
0n de kloof tusschen dezen en de optimaten

In den aanvang van Aprll 68 begaf zich

n0g wjdor te maken.Toen de Senaatdeze Caesar naar zjnoprovineie,enw ()lm 0tg'rooten

wet verwierp,w ehdde Caesar zich daal'm ede spood,daardeHolvetiërszich geroedm aakten,
t0t het volk , en als de tegellstand der opti- Om eerzinvalto doen op Romeinsch grondge-

maten bj dit laatste eene regelmatige stem- bied. Hj nopdzaal
tte hen dooreeueoverwinming verhinderde, erlanqt
lePompelàsdeb0- lzing t0t den terugtogt?zjn r0(!m verspreidvoegdheid, om als scheldsm alz op te tredeu de zich overgehqelGallië,enhjvermeerderdo
ttlsschen de eonsuls, alsmcde ttlsschen tlen dezen (1oor zjne zegepmal op Arioristlts.In
Senaat en hetvolk.Op de vraag van Caesar hctvolgendt
ajaarbragthjeel
zonederlaagtoe
of hj de wet goedkeurdo, antwoordde hj aan de vel-bgndtlne Belgistthe stammon.Gl'(1utoestemmend en hj voerdevoorditantwoord rende dezpn heldenstrjd bleven do Galliërs
gronden aan, die 0V0n Z90 stroelend warc.n illrust,en hllnne latere pogingen totopstand
voor hetvolk en voo1-hem zelven,als ver- worden vcrjdeld. Tn Gallië echter verloor
nederendvoo1
-den Senaat.Op dergtt
ljkewjze Caesam de statl Rom o niet uit het flog,waar
sprak Crassîu ,en niomand waagde zich aan zjne vjanden metgrootevormetelheid tegen
tegenspraak. Om het driemanschap te beves- hem in vprzet kwamen.Om zich de vernietlalia aan w ing van zjn bewind teverschafpn,zorgde
tigen, gaf Cqesar ziJ-ne dochter J'
Pompqi'
ttstenhuwcljk,enhjzelftrouwdemet hj,datzjne bondgenooten PompLjlbsen CrasCalpurnia,wiervader L.Pisoinhetvolgende .s'
?
4,
s t0t consuls werden benf
lemd,en hj zag
jaar,alsconsul,zorgen moestvoorde stipte zjn bewindmetsjarenverlengd.Galliëwasntl
uitvoering der voorgedlagon wet.'
W OIzocht bjna geheelen alOnderworpan;sleohtsenkele
Bibltl'
ts de aannemlnq van deze doorde c0- stamm en aan de grenzen van België en aan
mi
tia wegensongtlnstlgehemelteekenstever- den voet der Pyreneën handhaafdelzhulzne0nschtliven, m aal'ln den nacht te voren bezet- afhankeljkheid.om zjntàveroveringeninGallië
ten gewapende veteranen en een aantallie- te bevest
igen,ginghj deGermanenppzoeken
den uit hetvolk,met dolken voorzien, het in hun elgen land entrok bj Bonn overda
Fortlm ofm arktplein.Met hetaanbrekenvan Rjn.DeGel
qnanen namen echterde wjk i11
den dag begon Caesar t0t de m enigtetespre- hunne wotlden, en na verloop van 18 dagen
ken,en toen Bibltl'.s verscheen en hem in de keordc de veldheernaar Gallië terug om vem
rede viel, ontstond er geschreeuw en eene volgens n0g een paal-avolltl
mrljke togten

worsteling, waarbg laatstgenoemde van de naar Brittanje te wagen,zonder andertloel,
trappen geworpen en zjn pjlbtmdel (fasces) dan om zjne soldaten te oefenen en een
verbrokelz w erd. Toen Bibltl'tbs ook nu nog gunstigen indruk te maken Op de openbare
stand hield en zjn hals ontblootte,om voor meening. Terwjl vervolgens Caesar zjne
het regt te stervent bragten zjne vrienden heerschappj wist te handhaven bi
j 00n gPhem metgeweld naar den tempelvanJ'
tt
piler. vaarljken opstant
l der Gallische volkeren
H et langst bood Cato tegenstand? doch de ondex aanvoering van Ambioro? bleefPomwetw erd aangenom en en dofll'den Senaat- .pe
j'
!f.
: in Rome en liet zjne legioenen en
zelfs door Cato - bozw oren,en 20000 vete- w lngewesten over aan legaten.D00rhetovem

ranen van Pompe
jusverkregen daardoorlan- ljdenvanzjnegemalinJ'
tbliakwam echteryeen
derjen in Campanië.Van dat oogenblik af verandering in zjn toestand,zooalssommlgen
had Caesar alloen het gezag in handen,en meenen.- De Gallische stammen,diein 53t0t
m oest zich Y0rg0nO0g011 m et een eenalgelueenenvrjheidsoorlogwarenopgestaan,
werden één v00r êên evenals te voren)door
ljdeljk verzet.
NadatPompçlàsop die wjzein minachting Caesaronderworpen.Nadathjnogmaalszonder
was gebragt bj den Senaat, moesthj 00k eenig gevolg pver de Rjn was getrolcktlu,
nog dalen bj de ridders,en Caesar bereikte z'lzkte hj met een alles-vernielend leger door
dit oogmerk doordien hj aan Pompe
jns,doo1
- het land der dappere Ebllronen. Tnmiddels
het bevestigen van diolzs bestuur in Azië, was Cvassus in den strjd tegen deParthers
us vond hierdoor te
eeme jdele eerverschatte,zoodatdeze wedem gesneuveld, en Pompej'
keerig gebonden was, Om de m aatregelen van
den constllte Rome te helpen handhaven.Op
M nbeveling van Vatini'lts,een gunsteling van
Caesar, schonk het volk aan laatstgenoem-

gesehikter gelegenhoid,olu zieh van hetdictatorschap meester te makt
m . De Senaat,de
eindelooze beroeringen moede,droeg in52het

consulschap 0P aan hem allecn.Op dien tjd
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ontbrandde de 00rl0gmetdeGalliërsop nieuw, moestnemen,enMetell
w%z
gc?
l
/p,deschopnvader
daar deze onder Veroingetoro inopstndwaren van Pomppàs oordeelde,datmenzich rondom
gekomen,hoewelzj spoedig voorhetkrjgs- dezen moest scharen, Caesar bevelen, Om afbeleid van Caes'ar bezw eken.Inm iddels had stand te doen van het opperbevel over het

Pœnpqi'
l
ts zich allengsbj dearistocrateninge- leger, en hem,zo0 hj nietgehoorzaamde,
drongen en verhiefzich,door deze gesteund, een vjand derRepubliek verklaren.Te vertegen Caesar.Bepaaldeljk wildehj eene wet geefs verhieven de tribunen M .ao fosï'M.ç en
vernieuwen, volgens welke geen afwezig per- Q.Cassi'
l
u hiertegen hunnestem;zj werden
soon naareenig ambt mogt dingen.Daarente- uitden Senaatverwjderd,en dezegelasttede
gen beriep Cae8am zich op het voorbeeld van bevelhebbers, die zits
h in de nabjheid der
Pompqj'
l
ts zelven,die gedurende zjn stadhotl- stad bevonden, om voor de veiligheid der
derschap in Spanje t0tconst
llgekozenwas,en Reytlbliek te zorgen.Hierdoor wasjtlistgeverlangde) dat men hem, den stadhouder in schled,watCaesam verlangde:dearistocratiehad
Gallië, onder de candidaten z0u opnemen. hem den oorlog verklaard en hareeerstedaad

Toen men hem tegemoetvoerde,dathjdan
afstand m oest doen van het leger en van de
provincie,antwoordde hj,datmen dan ook
aan den proconsulvan Spanjedezelfd: v0orwaarde moeststellen.ToenverlengdedeSenaat
hetstadhouderschap van Pompqj'
n metsjaren
en versterkte de troepen op het schiereiland
met 2legioenen,terwjlhetbesltlitvernieuwd
wel'd, dat tusschen het bekleeden van p1*ovinciale en stedeljkeeerambten 5Jarenmoesten verloopen. Daarentegen w isten de vrienden van Caesar en vooral de tribuun .V
Coelivs in 52 te bew erken dat er eene uitzondering gemaakt werd op de wet en de
proconsul ongehouden was om zich in persoon

waseen misdrjf.Antoniwsen Cassiusbegaven
zich vermond naar zjn leger,alsofzjyde
onschendbare tribunen,aldaareeneschuilplaats
moesten zoeken bj de woedederconsulsen

senatoren.Caesar hief luide klagten aan over
den ondervonden hoon, daal- men hem ver-

oo1
'loofde, om gedurende zjne afwezigheid

naar hetconsulaat te dingen,en hem tevens
verhinderde om van dat verlof gebruik te

maken, daar men den tjd van zjn bewind verlengde, en tevens van hem eischte
om reedsvo
'ör den voleindigden ttjd daarvan
afstand te doen)- daar men t0t verdediging

der Republiek zjno soldaten terugriep,om
die onderhetbevelteplaatsenvanztjntegen-

daar men aan laatstgenoemde
aan temelden.Toen voortsin 49 detjdvan stander,
zjn stadhouderschapaiiep,stemden demeeste toestond, wat hem geYieigerd werd en de
Senatoren voo1' de terugroeping van Caesar, tribunen verjoeg, Nvanneer deze tegen zulk
-

en ook de tribuun Cnrio voegde zich aan

een onregt in verzet kwam en?

daar m 0n

hunne zjde, omdat een burger,die zoolang wettige Senaats- en volksbeslulten verguisde,

de beschikking had over een leger en over en andere a1s geldig aannam !waartegen de
eene provincie, gevaarljk begon te worden tribunen zich verhieven.Bj zjne troepenbe-

voorden Staat.Daarom moest,naarzjngevoelen, o0k Pompqi'
t
bs afstand doen van het
kadhouderschap in Spanje,hetwelk 2Jaarte
voren 5 Jaar was verlengd. Er bleef den
optimaten geen uitweg over:zj moesten de
bevoegdheid van Caesam erkennen, onz zich
gedurendezjneafwezigheidcandidaattestellen.

klaagde hj zich over de onregtvaardigheid

van zjnevjanden,overdeafqtlnstvanPom>jf
x.
:, over het honen dertrlbunen,en hj

verklaardej dat hj zjn 1ot en zjne eer in
hunne handen stelde.Alleen het 13de legioen
was biJ* hem vereenigd, terwjl de overige
krjgsbenden zich n0g aan de andere zjde
Laatstgenoem de,die zeer goed inzag,datm en der Alpen bevonden,maar deaanwezigen be.
doorsehjnbare inwilliginq zjn invloed wilde tuigden,dat zj bereid wlren,om hem enden
ondermjnen,verzekerdezlchintusschenvande tribunen wraakteverschaFen.Metdezegeringe
trouw der Transpadaansche steden,vermeer- krjgsmagttrokhjaanstonds- metdewoorden
derde door degebruikeljkemiddelen hetaan- Jactaaleaest(deteerlingisyeworpenl''- over
tal zjner aanhangers te Rome,en wistde deRtlbico,eenekleinegrensrlviervanzjneprolegioenen gedurig vaster aan zich te verbin- vincieenoverrompeldeAriminum,waardetribu%alsballingen metltlide
den.Toch aarzelde hj n0g altjd,deneersten nen Antoninsen Cassilt.
vjandeljken stap tedoen,ja,hj zond zelfs klagten t0t hem kwam en.Caesar verscheurde

een geschrift aan den Senaat,waarin hj de met tranen zjne kleederen en bezwoer de

door hem bew ezen diensten opsomde,detegen soldaten, hem en de Republiek niet te verhem ingebragte beschuldigingen wederlegde, laten, waarna hj allesonwettig verklaarde,
en verklaarde,dathj bereidwas,om t0thet watna hetvertrek dertribunen teRom ewas
am bteloos leven terag te keeren,m its P om- geschied. Een gedeelte der troepen, die in
pejus zjn voorbeeld volgde, doch Tvanneer Gallië reeds de winterkwartieren hadden bemen hem wilde overleveren in demagtzjner trokken, ontving bevel,om op te breken en
vjanden, dan z0u hj voor zjne veiliyheid zich met hem te vereenigen.Den'eisch van

zorqen. Deze laatsteuitdrukking werd m de Pompqilu,om ,gedachtig aan zjn pligt,Italië
zittlng van den Senaatvan 1 Januarj 49 als te ontruimen, beantwoorddehj metde vereene oorlogsverklaring beschouwd?eninweer- klaring,dat hj bereid was,afstand te doen
w il van den tegenstand der trlbunen ging van zjneqrovi
ncie en zich naarRomete bemen over t0t de Orde van den dag.D e con- geven,indlen Pompqjnn zich naarzjneprosuls lokten toen eene beraadslaging uit over vincie begafen dekrjgstoerustingen staakte,
den toestand der Republiek.L.Zezlfll#M.:was om aan den Senaat en hetvolk volkomene
p-heid van beru dslaging te bezorgen.De
van meening, dat men krachtige mu tregelen vr-
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gelukte, om zonder moel
te 4e lègiCaesar debezettlng uit de Italiaansche steden oenen van Po< q)'%sin Spanleteontwapenén.
aanstondsdeedterllgtrekken.lntusschenmaakte T0 Rome, waar Jf. Antonlns inmiddelB in
Caesar op nieuw bezwaal-: dat men van den geest van Caesar met kracht geregeerd
h0m vorderde,dathjnaarzjneprovinciezou had,werd laatstgenoemde nu t0t dictatorge-

consulsen Pompyàsstemdenhierin t0e,mits

terugkeeren, terwjlPompbj'
asin Italiëbleef kozen.Hj spoedde zich derwaarts,verwierf
en zjnekrjgsmagtversterkte.
door zjne edelmoedigheid de algemeene
Detjdingvan hetvoortrtlkken van Caesar gtm st, herstelde het geschokte staatskrediet
over de Rtlbico wekte te Rom e groote ver- doorgepastemaatxegelen,ri
ep vele àallingen
slagenheid. D00r de constlls bestormd met tertlg en deed eene groote hoeveelheid koren
overdrevene berigten omtrent Caesarsmagten

uitdeelen.Uit dankbaarheid verkooshetvolk

piJï'?u Istwroust0tconsuls,en
met verwjtingen overladen, deed Pompqj'
tbs hem met P.&r'
den Senaateen besltlitnemen,om den zetel schonk de overige hooge ambtsbedieningen
der l'egering naar Captla te verleggen.Alle aan zjneaanhangers,zoodatCaesarhetdurfde
senatoren, riddexs en am btenaren m oesten wagen? de dictatuur neêr te leggen, naar
zicll derwaarts begeven. C'lcero's vermaning, Brt
lndusium te snellen en denwêlgewapenden

flm Rometoch nietprjstegeven,vondgeelz vjand in hetOosten aan te tasten.Delandgehoor, en de m eeste optimaten verlietmz de l
nagt van Pompe
j'
ts bestond uit6 legioenen
stad.Zelfs de tempelschatten lietm en achter, metvele hulpbonden uitGriekenlanden Azië.
daar het gertloht verspreid was? dat zich Onder zjne 7000 rt
liters bevonden zieh vele
reedsvjandeljkerllitel'
svöördepoorten ver- Rom oinsohe ridders en vele jonge lieden van
tponden.D etogtvan Cqesargeloekintusschen aanzienljkegeslachten,terwjlgnderscheidene
o? een triomftogt:de'
ftaliaansehesteden ont- bondgenooten? zooals Dqiotœr'ts in Galatsë,
vlngen hem als een bevrtjder, en de zacht- Arioborzanesin Cappadocië,Antioeh'lu inC0mheid en gematigdheid,diehj daarbjaanden magene.enz.hem nettroepen ondersteunden.
dag legde, bewoog zelfs vele optimaten, Nog grooter was zjne overmagt ter zee,
naar Rome terug te keeren, zogdat Caesar want hj had 600 schepen ter beschikking,
eene Senaats-vergadering k0n bjeenroepen. die voor den noodken aanvoer zorgden en
O0k in Apuliënamen dekrjgsbenden,diede t0t bolwerk verstrekten tegen de legioenen
steden bezet hielden,clo vltlgt, Ot'liepen t0t van Caesar;zjstondenonderhetbevelvanden
hem over, en Caesar trok met zfsö groote reeds genoemden B'
l
bl
tlns. Thessalonica Fas
snelheid voorwaarts, dat hj reedsden 9den buiten 'slands(1e zetelder Republiek,enalle

Maart(49)vöôr Brundt
lsium verscheen,waar vormen van deze werden in achtgenomgn.
Pompqjns met vele oytimaten en zjne over- Er bevonden zich 200 Senatoren, die zlch
geblevenekrjgsliedenzlchdesnachtsinscheepte
en onder zeil ging. Nadat Caesar op deze

wjze in hetOngunstigstejaargetjdein twee
maanden,bjnazonderhetzwaardtetrekken,
geheel Italië Onderworpen had, besloothj,
om in de'eerste plaatsde legaten van Pom37
:/,
?
:.
: aan de andere zjdeder Pyreneeën te
ontwapenen.Hj legdevoorts bezetting in de
voolmaamste havensteden van Calabrië en
Apulië, o1u den tortlgkeerVan zjn mededingerte verhinderen,versterktezjn leger door
nietlwe ligtingen, en ging vervolgens naar
Rome,waarhj aan detem pelschatten 26000
staven gotld en 40m illioen sestertiën ontnam .
De hoofdmagt van zjn vjand bevond zich
in Spanje, maar Ook Sicilië? Sardinië en
Atkika bogel
z nog onder zjne heerschappj,
die naar hetvoornemen van Caesarvernietigd
m oest worden. C'
art
o Tverd naar Sicilië gezonden? W aar Cato op last der constzls ligtingen vool.Pompblàs uitschreef?doch aan de
overmagt geen nutteloos bloed wilde OFeren?
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zjde van Pompejlu aan eenheid en zamenwerking,zoodat Caœsartin den aanvang van
48 met 15000 man voetvolk en 600 ruiters
van Brtlndusium vertrekkend, in hetzuiden

van Illyrië bj kaap Acroceraunia M n land
kon stappen,terwjldevjandeljkeaanvoerder zorgeloosin Thessalië vextoefde en diens
legersterk verstrooid was.Desteden Vn t
l:
kust vielen in Caesarts handen, ep uit den
geheelen omtrek verschenen gezanteù, op

hem hulde te bieden.N0g eenmaalstemde
CaesarIt
ej
lt
e
no%e?ddoemls t
reukOtn
ede
n r(h
jeand
he
un,Overden

vrede.
tezensfe ders voorwaarts.Pompqil
u bereikte hqt eeryt

Dyrrhachium ,waar een belangrjke yoorrp4
,
van krjgsbehoeften Opgejtapelj '
was, en
Caesam verschanste zich bj Apoltonia,qp
aldaax de komstderovèrigetrOepen uijltalle'
afte wachten.Er ontstoqd een korte wapen-

stilstand,dieverbroken werd door een heyibljven,
zofldat hj de Sicilianen t0t onderwerping gen strjd.Caesarmoestnkbj dekust,
verm aande? waarna hi.j zich Over Corcyra om er de aankomende troepen Op te vangçn,

naarPompejwsbegaf.Sardiniëlegdedesgeljks wantzonderdezewashjnietbestan/tegen
lzet hoofd in den stthoot? en C'
tbrio vertrok de magt vf
m Pompe
jns.Intusscien k0n M. .
daarna met 2 legioenen en h00 ruiters naar dzlfpzli'
ll:wegensdevjandeljkevlootdevuiig
renjen, ç!l
Afrika, waar hj echter door Jkba,koning ingewaohte legioenen niet overb'
van Numidië,in eene hinderlaag geloktwerd

xeeds had Caesar,onbekend pet,(le oorzaak

en met het meerendeel zjner manschappen diervertraging,hetbesluitgenomen,om zjch
sneuvelde. Door dit onheil en een ander in in persoon naar Italië te begeven, wiarip
Illyrië kw am echter geene verandering in den hj d00reen storm verhinderd werd:,t
.qen 4e
staat van zakenqztJ
' werkten nieteens011- komst van 3 le/ioenen en àùb luitrr.'hrp
gunstig op de openbare meening, daar het

uit den nbod hielp. Zg vereèni
'gben zich'
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metztln leger,en ierwjl(
lewereldbjABpa- hj opstand ondel'hd vollt.Aebillas,develdragium een beslissendcn slagyerwachtte,ver- heer van koning Ptolemae.s,scheidde Caesar
schansten zich de beide tegenstanders in den met zjn gering aantal spldaten van de legiomtrek van Petra en Dyrrhachium en sleten Oenen,welke htjuitAziëverwachtte,eneerst
btjna 4 mMnden met voorpostengevechten. na de komstvan eenigehulptrûepen k0n hj
Pompeins hoopte,datgebrek aan levensmid- zich meestel' maken van Alexandria. Nu
delen e11ziekte hetlegervan zjn vtjand ten schonk hj hetrjksbewând aan Cleokatra en
vexderve zouden voerenenvermeedduseenslag, Ptolemael
n de Joni
fere, stelde 3 legioenen
dien Caesar vurig verlangde, omdat in den t0t beider beschikkl
nq, en trok daarna'met
omtrek alle hulpbronnen waren uitgqut.De e0n legioen naar Azlë, dat door Pltarnqces,
nood in zjne legerplaats klom gedm-lg h00- (len zoon vanM itltridates,bedreigd werd.Over
gez',maar pnwrikbaar was de volharding van

zjlle soldaten. Een hevig gevechtbezorgde
echter aan Caesar de nederlaag;hj leed een
aanmerkeljk verlies, en voorzekerwaszjn
geheele leger vernietigd,indien de verschansingendevervolgingdervjandeljkexuiterjniet
haddengestllit.Reedsverzond Pompejl
u naar
alle zjden het berigt zjnerxegopraal,toen
de zaken plotseljk eeneanderowending namen.Caesa,
rbragtzjnelegioenen(
1001-Ephms
naar ThessaliëqPompe
j'
l
ts,doordeaanwezige
optimaten gedrol
zgen! trok hem na,en bj
Pharsaltlshad debesllssendeontmoetingplaats
dexbeidelegers.Pompqju.
ghadxuim 45000man
voetvolk en 7000 rtutersmet eeu aantalligtgewapenden ondel'zjn bevel,terwjl Caesar

nog niet halfzooveelvoetvollten1000ruiters,
waaronder zich vele Galliërs en Germanen
bevonden, daartegenover k0n stellen. V00r
de beide tegenstanders was het slagveld de

eenigewjkplaats)- wiehaarverlatenmoest,

k0n geene andere vinden. Er werd met
groote verbi
ttering pestreden,en Caesar behaalde de overwi
nnmg.Pompe
jns ontvlugtte
met slechts weinige getrouwen het slagveld,
en tle overige soldaten,ten getale van meer
dan 24000) legden de wapensnedex.Deoverwinnaar versmaadde elke nuttelooze wraak!

Antiochië ging hj te water naarCilicië cn
vandaar over den Taurus naar Cappadocië cn

Pontus, waar hj weldra verscheen aan het

hoofd van 4 legioenen.Pharnaees deed aanbiedingen Van vrede en vriendschap, maar
Caesar vorderde, dat hj aanstonds Pontus
z0u ontruimen) rukte snel voorwaartsen be-

haaldebj Zela eenebeslissende overwinning,
zoodathj aanêênzjnervriendentcRomek0n
schxjven rYeni, vidi,vici(ik kwam,zag,
ovorwon).

Eerst nu sëoedde de dictator zich naar
krjgskans in het Oosten aanleidiny hadden
Rome, waar zpne afwezigheid endeonzekexe

gegeven t0tonstuimigotoûneelen.Hlextoehad
vooral de volkstribuun T.Dolabella medegewerkt,doordien hj?in strjdmethetSenaatsbesluit 0:; niets te veranderen, op de vernietiging der schuldboeken aangedrongen en
hierdoor eenegeweldige bewegingveroorzaakt
had)totdatM .dlfpzïf
x,
:,vanPharsalusterup
keerende, door middel der gewapende magt

de rustherstelde.Hierbj kwamen muiterjen

der legioenen in Campanië,die in het besef
hunner magt al
e gezag meenden te kunnen
#l
trotsêren en niet eens luisterden naar de gezant
en
van
Cae
so
ar,
Stz//l
dfl,
s. Ge
tr
uw naar A ntoniltsen Crispw'
g

aan zjn beginsel, om
zelfsvernietigde hj de brieven vanPompe
jnn zjne vjanden door edelmoedigheid t0tvrien-

zonder die te lezen.Daarna werd hjteRome den te maken, strafte Caesam niet eens de
voor een jaar t0t dictator gekozen terwjl ver
zjnkeerdheden Van Dolabella 0n deed door
men hem het gezag opdroeg van tribuun, de
persoonljken invloed de oproerige legibeslissing over 00r10g en vredeendebevpegd- oenen t0t de Orde terugkeeren.Daar zjne

heid om stadhouders naar de provinciën te dictatuur in September een einde nam ,liet
zenden.Daarenboven huldigde men hem door hj zich op nieuw vooreenJaartotdietator
standbeelden en lallwerkransen,en doordebe- alsmede wederom t0t consulbenoemen,tem
lofte,om t0taan zjn terugkeergeenerleiver- wjl M . 2694211.
: Lepidlts zjn ambtgenoot
andering te hrengen in de wetten en inrig- werd.Ervolgdengeenevogelvrj-verklaringen
tingen van den Staat.VoprRome steldehj of verbanningen, en alleen van hen, die nu
nu algemeene bepalingen vast;zelfswashj n0g onder de wapens bleven, werden de
daags na den slag reeds te Larissa) onder- goederen verbeurd verklaard. Hj beloonde

wierp Azië door inschikkeljkheid, er het zjneaanhangersmeteerambten en bedieninbestuly opdragende aan den pud-consulCn. gen en gafaan zjne vrienden zitting in den
Dtyz f-.
: Calvinus',en qing voortsmet3200 Senaat.Op d,ezelfdewjzcregeldehj de verman voetvolk, 30* rulters en 35 schepon deeling der provinciën.
n>r Egypte.Nabj Alexandrla vernam hj Nieuwe gebeurtenissen veroorzaaktenechter
den dood van Pompqiun, dien hj zeer be- wederom zjneverwjdcriny uitRome.Naden
treurde) en hj meende)dathj nu a1sover- slagvanPharsalushaddenzlchLabilnnhQ.Mewinnu r veilig z0u kunnen landen. Aldaar JJJ'
M:Sei
pio,L.HJrt-I.
:,M.T:Jr:JW.
:enandere
ec
ht
de optimaton naar Corcyra begeven, waar zich
Al
exearndr
oj
nt
nse
to
hnd
e, 00n nieuwe oorlog
welke in geenerleiV0<- allengs de geheele zeemagt van Pomppàs,
band stond met de partjen te Rome. In ongeveer 300 schepen,vereenigde.00k Cafo

Egypte nameljk wilde Caesar aanmerkeljke
geldsommen opvragen, en tevens den strjd
beslissen tusschen Cle6patra en haren Jongeren broederPtolemam .Doorzjneuitspraakj

bevond zich aldaar,benevens Cn.Tt
lz/
?
r
pj/'
lf.
:,
deoudste zoon van den drieman.Soèiobegaf
zich naar Afrika,waar hj zich met Juba en

met XJJI,
: Varus wilde verbinden)Labiênws
dat beide het gezag zouden deelen,verwekte desgeljks, en weldra volgde ook Cato,die
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d00r hetleger t0taanvoerderverkozen Nierd, m annen als Geeeo,datzj zich t0thetgevolg
saaar .deze Tvaardigheid aan Sc
èïp overdroeg, van den heerschermoesten wenden, wanneer

terwjl hj zich n=r Utica begaf,om deze zj dezen wilden syreken.
belangrjkeplaatsten behoevevanzjnepartj Inmiddels werd lnhetverreW estenhetvuur
te versterken. Seipio voerde bevel Over 10 van den buryeroorlog op nieuw aangebl
azen.
legioenen,zonderdeNumidischehulptroepente Caesar had ln 49 het bewind Over Spanje
rekenen,met120 olifantenenwerdondersteund aan de Ovorzjde derPyreneeën toevertrouwd
dooreeneaanzienljkevloot,welke zichnabj aan Q. Cassilts, die er zich doorzjne hebde kust bevond.Caesarspoeddezichderwaarts ztlcht gehaat maakte, en 0ok C. Treboni'lts,
met slechts 3000 man voetvolk en 150ruiters, die hem in 47 verving,stond er niet in de
en zeer langzaam deed hj andere troepen glm st.Velen liepen dusovert0tCn.Tp-.pdJ'fz,9)
aanrukken,zoodathj ten laatste12legioenen toen deze nog vôôr den Afrikaanschen 00rl0g
onderzjnebevelen had.Toen hj teAdrume- met 30 schepen naderde en de Balearisohe
ttlm aan walstapte,struikeldehj,maarvree- eilanden bezette.Na de zegepraalvan Caesar
zende,datmenzulksalseenkwaadvoorteeken in Afrika zag zich Treboninsdoordemuitzieke

z0u aanmerken,deed hj alsofhj zich opzet- legioenen verjaagd, en gtlheelBaetica greep
?4.
:,die
teljk teraardewierp en riep uitrNu,Afkika, naar de wapens, zoodat Cn. .Pt?-.p:.7''
behoort gj aan mj!'' Bj Tapsus had de toen aan land stapte en t0t aanvoerder gekoontm oeting plaats der beide legers: Caesar zen werd, weldra 13 legioenen onderzjne

behaalde eene volkomeneoverwinning,entrok bevden had, waarmede zich de boven reeds
daarna terstond naar Utica,welke stad zich, genoemde vlugtelingen uit Afrika vereenig-

nadatde wjsgeerige Cato met dewoorden den. Vertwjfeling gafmoed aan deze laatste
XN0n patet exitus (er is geeneuitkomst)!'' aanhangers van Pomppàs.zj hadden dezee
zich zelven Om het leven had gebragt, aan achter, den vjand vöör zich,en dusgeene

den ovcrwinnaarOvergafen vcrgiFenisverkreeg. andere keuze dan te overwinnen oftesterven.
O0k de overigeplaatsen vielen in zjne han- Tegen het einde van 46 trok Caesar metzjn

den en Overalwerd hj alsdevurigverlangde gewonen spoed naar Spanje.Onderscheidene
bevrjder begroet, want de aanhangers van versterkteplaatsen vielen weldrainzjnehan:,diedoor zjne woeste
Pompe
jus hadden zich door vele daden van den,en Cn.Ttlpzy?:J'!f.
geweld gehaat gemaakt.Vandevoornaamsten wreedheid de teleurgestelde inwonersafkeerig
ttba had gemaaktvan zjne heerschappj,trokover
Van hen ontkwamen slechts weinigen.J'
enPetrq)'
usnamenhunnetoevlugtt0tzelfmoord, Hispalis(Sevilla,
)naarMunda,waar00kCaesae
korten tjd aankwam.Hierwerddenliden
en Metellws s'
cèïo desgeljks,toen hj geene na
gelegenheid vond, om naar Spanle te ont- Alaart 45 een beslissende slag geleverd,d0

snappen,terwjlAfranilts doordesoldatenvan
caesam werd gedood.F.Labilnl
u,dffle
sVarn
en Seœt'
lu To-pç/l.
: waren gelukkiger,daar
zj met Cn.T5-.
pç7'
l.
çeennieuwenoorlogdeden
ontbranden in Spanje. Caesar achtte deze
vjanden zöö gering, dat hj hen niet eens
vervolgde, maar hun een legaat met eene
afdeeling van zjn leger op dehielen zond.
Met de overige troepen stalthj in Junj in
zee,doch tegenwinden vertraagden zjn togt,
zoodat hj eerst tegen het elnde van Julj
.

vreeseljksteindengeheelen burgeroorlog.BezorgdstaardeCaesaropdegruweljkeslagting;
reeds begonnen zjne veteranen tewankelen
en de fortuin scheelzhem den rugt0etekeeren.
Tot
m sneldehj metontbloothootkl,Opdatde
soldaten hem herkennen zouden, en m et den
uitroep r'
W iltgj mj aan dien knaap overleveren!''naar de voorste gelederen.Velen bezweken onderde felle slagenvanzjnzwaard,
doch zjn schild wasdoorwel100pjlellgetroflbn.Hetlodelegioen,datzjnergetrouwen,

Rome bereikte (46). Hier verscheen hj als deed wonderen van dapperheid,en dewankeoverwinnaar,m aartevensm etzachtm oedigheid. lenden waren w eder totstaan gebragt.Doch
Nadat hj het volk metschitterendefeesten reeds neigdede daq ten avond,en toch was
en allerleivermaken bedw elmd had,w aartoe er n0g geene beslisslng.De grootste veldheer
hem,behalve zjn triomf'
,deinwjdingvanzjn zjner eeuw zou de overwinning tedanken
marktplein (forum Caesaris)envandentempel hebben aan een toeval.Zonder bevelvan Cy van Venus Gdsdfrïz,de stammoedervan zjn sar vielen eenige Alauretaansche ruiters den
geslacht,gelegenheid verschaften,zorgde hj vjand in den rug; eenige cohorten keerden
voor de rust in de hoofdstad door een hoop zich om )ten einde deze te bestrjden,entoen
havelooskeboeftevan dâârteverwjderen,de Caesar dit bemerkte, gaf zjn uitroep rZj
gilden Op te helen en alle vergaderingen nemen devlugt!''nieuwenmoedaandezjnen.
teverbieden,tenzj deregeringhiertoeverlof Een panische schrik maakte zich meestervan
verleende. Belangrjk wasvoortsdeverbete- de volgelingen van Pompe
jns, omdat zj do
ring van den kalender, die hj alspontifex nederlaag te gemoet zagen.Nietminder dan
maximus met hulp van den Alexandrjnschen 33000 van hen bedektenhetslagveld,enonder

wisklmdige 8os%enes t0t stand bragt.Toch deze bevonden zich P. LabiJzlfx.v cn Attiws
konden aldie nuttige maatregelen de aanhan- 'rrtvly.O0k Cn.Tty-ylepW: ontkwam niet aan
gers van hetvoormalig bewind niet methem den dood)alontsnapte hjaanvankeljk inhet
lts .Ppwzp:J'
!f.
9 zich
verzoenen.Demoejeljkheid,om toegangtever- gebergte. Hier hield Seœt'
krjgen t0tzjn persoon,devormen,diedaarbj geruimen tjd 0? en trad eerstna den d0o(l
moesten inachtgenomenworden,zjnoptreden van Caesarop Sldlië wederte voorschjn.
.

in het openbaar - dat alles wees op een
Thans Openden zich voor den overwinnur
ontluikendkoningshof,en vooral kwetste het de poorten der stedenCorduba,Hispalis,Asta)
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Gades,Cartelaenz.,enalleenMunda,waarzich pelgpederen nietaltjd ontzag.Zjnelankmoede vermetelste aanhangersvan P ompelès ver- digheid scheen eer te vermeerderen dan te
eenigd hadden,vieleerstna eenhardnekkigen verminderen:hj schonk genadeaanballingen,
strjd in zjnehanden.Aan deingezetenender riep voormalige tegenstanderst0taanzienljke
provincie werd voor hunne afvalligheid ver- ambten en deed zelfs de omgeworpene standgiFenis geschonken,en to Rom e aan Caesar, beel
den van 8ltllaenPompe
jnswederoprigten.
na het vernemen van zjne zegepraal, een Velezjnerverordeningenstrektenvoorzekertot
dankfeest toegestaan van 50 dagen.Men ging heilvan den Staat.D0orhetstichtenvanvolkzelf n0g verder: ten vorigen jare had men plantingen bevrjddehj Romevan eenaantal
Caesar v001'een halfgod verklaard,m aar nu behoeftige ingezetenenenbevorderdehjhandel
werd zjn ivoren standbeeld tegeljk metdie en scheepvaal'
t. Hj wilde ook de steden Coder goden,ter gelegenbeid van deeircensische l-inthe en Carthago uit hare puinen doell
spelen,op een wagen rondgevoerd.Eenander verrjzen.'
W éldeedhjzichhierbjvooralsofhj
standbeeld van den didator had tot opschrift nietstreefdenaardeerfeljkekroon,maarhet
Aan den onoverwinneljken gody''enwasbe- streelde hem toch, wanneer zjne vrienden
stemd voordentemyelvan Q'
œirin%l
stwaarmen hem koning noemde.Om de gevoelensvanhet
hem als tweeden stlchter der stad w ilde hul- volk tetoetsen,dedenzjnegetrouwenaanéén
digen. Omstreeks het midden van September zjnerstandbeelden een lauwerkrans met een
trolt Caesar triomférend de stadbinnen,nadat diadeem vasthechten, doch twee tribunenverhj alzjnevjanden verslagen had.Opnieuw wjderden dat sieraad en lieten de daders in
w erdene1-feestengevierd?zoodathetbedwelm de hechtenis nemen ondertoejuiching desvolks.
volk niets bem erkte van het uiteinde der D0 geslepen Caesar betreurde nattmrljk dat
gemeenebesteljkevrt
jhcid.DeslaafscheSenaat feit, en toen op den 26stenJanuarj,bj zjn
boog zich gedurigdiepervoordenOverwinnaar, terugkeervaneenefeesteljkegelegenheid,somdie nu ten 5den male t0t dictator gekozen m igenhem metdennaam vankoningbegroetten,
werd, en schonk hem niet alleen verlof,om maarhetvolkeenwreveligstilzwjgenbewaarde,
bj alleplegtigegelegenhedenhettriomfgewaad legdehjdeverklaringaf,datzjnnaam Caesar
en den lauwerkrans te dragen, maarkende en niet koniny was.In den Senaat echter behem ook v001' levenslang den titelt0e van schuldigde hj vermelde 2 tribunen, dat zj
imperator enmaakte dien erfeljk in zjn ge- dergeljketooneelenuitlokten,Om hem verdacht

slacht. Hetsprak van zelf?dat de imperator te makon,waarna de gehoorzame Senaat die
beschikken k0n over de schatkisten Over de beide mannen uithunne betrekking ontsloeg.
gewapende magt,doch men liet niet na,hem O0k eene andere vertooning misltlkte geheel
uitdrukkeljk metdiebevoegdheidtebekleeden. en al: Op h0t feest der Lupercaliën naderde
H et consulschap werd hem verleend voorden de consul M .u#.
zl/t/zd1.: den dictatormet een .
tjd van 10jaren,hetdictatorschap voor le- tliadeem , zeggende pDit geeftu het Romein-

venslangq hj werd desgeljksregter overde
zeden (pmefectus moribtls) en zjne Opperpriesterljke waardigheid zotlop zjn eigen Of
zjn aangenomen Z0On overgaan.Xen gafhem
den naam van rbevrjder deS Vaderlands' en
wilde zelfseen tempeldervrjheid terzjner
eer doen verrjzen.Tn den Senaaten bj het
spreken van vonnissen mogt hj zichbedienen

schevolk doormj!''docheenluideklaagtoon

op de munten gestempeld,zjn yeboortedag
voorts telken Jareplegtiggevierd,lederemaatregel,dool'hem verordend,bjvoorraadgoedgekeurd, hj zelfonschendbaarverklaard,en
oeneeerewachtterzjnerbeveiliging totzjne
beschikking gesteld.Zjn htliswerd meteen
dergeljken gevel voorzien a1s de tempel;

wasaangeboden,dochdathjdienhadvandehand
gewezen.Toeh zagen devlejersvanCaesamnog
nietafvanhunvoornemen.Devjftienmannen,
die ter bewaring vande Sibilljnscheboeken

gaf getuigenis van het gevoelen der menigte,
zoodat C@esam schrander genoeg was,om dat

geschenk afte wjzen,waarvoor hjmetalgemeene kreten van bjval werd beloond.Toch

bezw oer de consulden dictator in naam des
vaderlands, het geschenk te aanvaarden,totdat laatstgenoem de een einde maakte aan het
wpiter
vaneengoudenstoelenvan eenpurperenkleed? spel door de verklaring, datalleen J'
en overal in de tem pels en op de pleinen koning van Rome was.Hj zond den diadeem
plaatste m en standbeelden van Caesar.Tn 45 naar het Capitool en er werd uitgestrooid,
werd volgenseensenaatsbesluitzjnebeeldtenis dat hem die op last des volks door Antoni'as

w arenaangesteld,ontdektendaarin,datvolgens

eenealdaaraanweziqeuitspraak deRomeinen

alleen Onder een konlngop t1edePartherskonpriesters en Vestaalschemaagdenm oesten voor den zegepralen, en deaanhangersdesdictators
den nietlwen Jupiterbidden,en dezeeeredienst begeerden ntl,dathjzichbuiten Italiëkoning
w erd besttlurd door M . x#zk/tlzlïfu. Van het z0u noemen,opdat alzoo'het groote doel des
consulaatmaaktehjgeengebrt
lik,maarstond oorlogs mogt worden bereikt.
hetafaan zjnevrienden,en in hetalgemeen M aar reeds was de teerling geworpen over
volgdehj bj hetverleenen vanwaardlgheden het hoofd van den magtigen veldheer.Door

a Zozwizlz
lry,een
en bedieningen zjne eigene inzigten zonder de bemoejing van C.Ctusil
zich Om voorvaderljkegewoonten tebekret
l- voormaligen aanhanger van Pompejns? was
nen. Allerlei lieden bragt hj in den Senaat, M . .
/z'1
4/?f.
:, desgeljks een oude vriend van
zoodat het aantal leden t0t 900 klom .Ook Caesarts tegenstanders,m aar doorden dictatûl'
verleende hj aan gt
lnstelingen hetpatridaat, met weldadenoverladen,eindeljkOvergehaald,
en soldaten van den laagsten rang maaktehj om m ede te werken tot denvalvandentyranj
gelukkig met landerjen,waarbj hj de tem- en in 44 telde de zam enzwering reeds m eer
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lhadvan
dan 60 deelnemers.Tjd en plaatswaren n0g en den adelzjnerzielbezoedelden.Ht
niet bepaald, toen eene zamenroeping van de natuureen allergunstigstenaanlegengr00t0
den Senaat Op den 15den Maartdaarover be- gaven ontvangen. Hj had hetin zjne keus

sliste.Het dreigend gevaar bleefden dictator te schitteren als veldheer,staatsman,wetgeverborgen,want niemand verried 'hetgeheim q ver,l-egtsgeleerde,redonaar?dichter,geschiedalleen M .WrIJ'
II,
: deelde het '
snachtstevoren schrjver, taalkundige,wis-en bouwkundige.

mede aan zjne gemalin Poreo,eenedochter NooitOntbrak hethem aan krachtoftjd;hj
van CJfp. Intusschen ontbrak het nietaan
geheimzinnigegert
lchten; Cal
gmrno ,deechtgenoote van Cae8artwerd door bange ,droomen
ontrust, en de voorteekens der wigchelaars
l
bRlastontving,
N7aron zôôongtlnstig,datAntoni'
om de zitting van den Senaat op te heffen.
D.WrIJ- :êên der zamengezworenen enwel-

k0n in w einige Oogenblikken volbrengen,wat
aan e0nanderveelmoeiteeninspanningkostte;

00rl0g en in latere gevechten, wist eehter
d001'zjnebittere woorden de tl-otschheidvan
den dictator zoozeer te prikkelen,dathjdien
gewaanden vxiend volgde naar den Senaat.
O0k nu n0g werden er pogingen aangew end,
0In hem te redden, m aar te vergeefb daar
rtemidorns,
caesa,r aan geen gevaargeloofde.A '

sche veldheer, die nooitwaagde zonderwaam

ingewikkelde zaken wisthj op te lossen en
met een adelaarsblik dooxzag hj aanstonds
den stand der zaken.Hj waseen vriend dm*
w etenschap in haren geheelenomvangenstelde

haal'op hoogen prjs.Hjwasdeeerstesoldaat
eer Caesar's krjgsmakkerin den Gallischen van zjn legeren tevensde grootste Romeinschjnljkheid van goeden uitslag,terwjlhet

hem tevens geenszins ontbrak aan delloodige

stoutmoedigheid. De keus zjner legaten get
tligt van zjn jt
list oordeel Overpersonen,
devolgzaamheidvanzjnelegioenenvanzjn
persoonljken invloed, en zjnetaalin beeen wjsgeer uit Cnidus,gafhem een briet
ge slissende Oogenblikken van zjn talent als
met het verzoek, om hetaanstonds te lezen, redenaar.O0k alsschrjver vooralvan de
daarhet op hem zelven betrekking had,maar Commentarii''ot'gedenkschriftenoverdenGalsloeg er geen aeht Op en volgde ach- lischen oorlog- bekleedthjonderdebegaafde
teloos de zamengezworenen naarhetraadhuis, mannen der Oudheid eeneeervolleplaats,daar

waarhj zjn goudenzetelinnam,temvjlzjue
heimeljkevjanden een kring om hem sloten.
T'
zlli'
tbs Oïvl5:rtradvoorwaartsen vroeggenade
voorzjjn verbannen broeder;deoverigengrepen zjne handen en kusten hem Opzjnvoorhoofd en op de borst,om zich te overtuigen,
dathj geenharnasdroeg.Caesarwildeopstaan
om zich daaraan te onttrekken,maar Cimber
rtlkte hem den toga van den schotlder. D it
was het afgesproken teeken: Caesar riep uit
Dat is geweld!''en toen Casea hem op hetzelfde oogenblik met onvaste hand eene ligte

hj in stjl en vool'stelling duideljkheid en
beknoptheid meteeneongemeene sierltjkheid
verbindt. Zj verschenen heteerstin druk te
Rome in 1469. De beste uitgaven zjn die
vanGraerins(Amsterdam 1697),van Oltdendorp
(Leiden1;3;),vanNi
pperdey(Leipzig1847)enz.
O0k vindt men een aantal andere geschriften
van Caesar verm eld diereedsdoorden stroom

destjdsverzwolgenzjl
A.voolalechter.
vovl-t
ç:lz
in zjne yRömischeGeschichte,''TQsLimb'
t
br.
q
/rp'
lfznerm pcaesaren zjne tjdgenooten''en
Napoleo3'
tIII in zjn n0gonvoltooidepllistoire
wonde aan den halstoebragt,voegde hj er de Jules César''hebben in den laatsten tjd
bj rRampzalige, watwiltgj?''Zonder een uitvoerig over dien merkwaardigen Romein
andermiddelvanverdediging,danzjnschrjfgrif- gehandeld.
Caesar?later t0thet hedendaagsche keoer
fel (stylus)greep hj den moordenaarbj den
w û.
arm endoorboordehem.MaarnuOntvinghjden vervormd,is de titel,dien deopJkli'lt.%Ctzet
.

eenenstootnadenander;naeenkortenenvrtlch- volgendc imperatoren ter eere van dezen
teloozen tegenstand bedekte CtT-tzrhethoot'den dictator aannamen. Oetari'tts vel-kreeg hem
den btlik metzjn mantelen zonk naasthet alsdiens aangenomen zoon,endaalmanoemden
standbeeld van Pompejnsneder,getroffendoor deregerendeKeizelshunnezonenOfdedoorhen
23 wonden, van w elke volgens getlligenis aangew ezen opvolgers Caesares',ook dan wanvan den geneesheer Artisli'
tbs slechts êêne neerdezeniettothetgeslachtderCaesarsbehoordoodeljk was. Men verhaalt, dat hj,ook den.vanNeroafbehûordeCaesaro()ktotdentitel
zjn gunsteling Brt
l
tt'
tb.
nonderde mpordenaars van den regerenden keizer enwerdalsdan vöör
aanschouwende, m et smart en verbazing uit- den geslachtsnaam geplaatst,zooals Imperator
s.pt
riep: rook gtl,Brutus!''Dezamengezworenen Caesar Tz-d.
zylzdf
x.
sA'
t
b
yî
gst'
tts,terwjlhjerbj
hadden besloten,het ltjk van den tyran inde den troonopvolger doorgaans achtergeplaatst
Tiber tewerpen,zjne goederen verbeurd te werd.De Caesars waren medebestuurders,ge-

verklaren en zjnewetten en instellingen op tooid met den koninkljken mantel,methet
tehefen.Plotseljk echterzagen zj zichvem pm'
per en den hoofdwrong (diadeem).Eerst
laten: de Senaat nam de vlugt:het volk en ten tjde van AleaâusCt
nozzàezàzrt
s,dieNieeyl
tor'
tbs
zelfs de m oordenaars zochten velligheidophet t0t Caesar verhief,maar aan zjn broedel.
Capitool, en er ontstond een btugeroorlog,
w aarin de roem der Rom einsche Republiek
reddeloos Onderging.
Caesqm is een der grootste m annen,dieooit

Sebasloerator nog lltloglpl'ela raug toekende,
hield de waardigheid vallCaesarop,detweede

geleefd hebben.Hj wasnooitdeslaafvaneen
ander en evenmin die zjnerhartstogten.EerzuchtenzinneljkheidOverweldigdenhem nooit
zöô Bterk,dat zj zjn verstand verduisterden

saren den titelaan van rnobilissim i''enhtlnne
echtgelzooten dien van pnobilissimae.''Een Senaatsbesluit schonk hun zitting in het c,olle-

in hetrjk tewezen.Ten tjdevanPl
tili
pgms
A rabsde Jbsst
pr:(248 l
àa Cl1r.)namendecaegium pontiictlm) maarzj waren uitgeslûten
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van de wyardigheid van pontifex maximus.

Caesarismus noemt men in onzen tjd

Caesarea. Z00 noemde men weleer do zoodanigen regeringsvorm,waarbj devorsten

hoofdstad van Cappadocië, te voren M azaea niet het parlement hethoogste gezag in hanOf El
uebia,aan de Argaeus in hetlandschap den heeft, zoodathj op dien derRomeinen

Cilicia en omgeven doorwoestjnen en moerassen. Zj waseene derbelangrjkste steden
in Azië ten tjde derRomeinscheheerschappj.
Toen onder keizer Valens deze provincie verdeeld werd, bleefzj de metropolisvan Cappadocia prima.Juslinianns versterktehaarmet
nieuwe muren, doeh zj is later dooreene

ten tjdevan Caesar geljkt.Wj vinden dien
in Frankrjk gedurende deregering van Napoleon 111. Er is daarbj meestal een leger

t
er beschikking van den vorsj terwjleen
stoet ambtenaren en hoogwaardlgheidsbekleederslhem vleit, en een parlement slaafs al
zjne maatregelen goedkeurt.Verdeeling van

aardbeving verwoest.- Voorts had men Cae- magt ishierenkelschjn,- allemagtiser
sarla TI:JtZ-JICd,te voren Stratonis f'
lfrd#, in de handen van den Caesar.
eene stad aan de Middellandsche Zee op de
Caesarius. Onder dezen naam vermelden

grenzen van Galilaea en Samaria.Zj werd wj:
Caesarins ran x4rJ::. Deze was aldaar ter
door koning Herodes in het jaax 13 vôôr
Chr. vergroot en tflr eere van A'
tb
ynstns Caesaréa genaamd. Herodes omringde haar met
een nieuwen muur,versierdehaarmetpaleizen
en bouwde er eene uitmuntende haven.Z0o
w erd zj eene dergrootstesteden vanJudaea,

plaatse bisschop van 502 t0t 543 en is in
de geschiedeniseenemerkwaaxdigefguuralsde
stichter van monniken- en nonnenkloosters,
tcrwjl hj tevens tot de jvexige verdedigers
behoorde der leerstellingen van A'œywstinns.

de metrogolis der provincieen de zetelvan

Otxeyt
zd'
lf: ran Nlziœz
gzq een uitstekeni

riéh.- Daarna vermelden wj Caesaréa Pa-

Caesari'
tbs '
pt
xgz Heisterback (bj Bonn)!een

den Romelnschenstadhouder.Vespasiannswerd natuur- en wiskundige aan heth0f van Coner t0t keizer uitgeroepen en verhiefhaar t0t dftxgzfifz:en J'
nlianla.Hj waseenjveraarvoor
eene Romeinsche kolonie, terwjlhaarlater het Christendom en overleed in 3G8.Aanhem
0ok andere voorregten ten deelvielen.Hare Nvordteeneverzamelingvanpouaestitmestheobouwvallep dragen nu den naam van Kaisa- logicae etphilosophicae''toegeschreven.
z'etKq
:,eene stad in Opper-Galiléa,nietvervan monnik en prior van het klooster der Clstereene der bronnen van de Jordaan2thans een ciensersaldaar.Hj wasberoemdalsstichteljk

dorp met150 huizen,- eneindeljk Caesaréa schrjveren als geschiedvorscheruitdeeerste
A JCX-JJZIïIY, eene havenstad in Mauretanië, helft der 13de eeuw. Hj schreef homiliën,
eerst J01en later doo1-koning Juba ter eere alsmede 00n0 ljst der aartsbisschoppen van
van A u-qltst'
œs Caesaréa genaamd.Zj ontving Keulen, eene levensgeschiedenis van de heit, een pDialogus magnus visivan keizer Claltdi'
lts de regten eener kolonie? lige Eloabetl
werd onder ValensdoordeMoorenverwoest, Onum etmiraculorum enz.''- Eenevenzoogemaar verhief zich ten tjde van Jùstinian'
l
u noemde monpik van dezelfde orde heeft inde
weder t0teenegroote,volkrjke stad.Thans 2dehelft der 13deeeuw eenepExplicatiorerum

heetzj Tno of Tenezen ligttusschen M0s- etverbqrtlm''geschreven.
Caeslum is denaam vaneenalkali-metaal,
taganem en Sjerslrl.
Caesareopaplsm us noemtmen hetingrj- dat bjkans altjd het rubidium vergezelt,
pen der wereldljke magt in de geesteljke waarmede hetin lithionglimm er,petaliet,triregten, dat van Koningen en K eizersinde philljn en veldspaat,in potasch,enkmaolliet,

alsmede in vele zoute bronnen en minerale
veelomvattende regten der Hiêrarchie.
Caesarion,een zoon van Cleôpatraenvan w ateren voorkomt.Doorgaans heeft hetrubiJkli'
t
bs Ccc#tm eigenljk Ptolemaelu geheeten, dium in hoeveelheid de overhand,doch in de
werd geboren in 47 vöör Chr.niet lang na zoute bron te Nauheim is m eer caesium ,en
het vertrek des dichtors uit Egypte.M .x4.zàfo- in eene yranietsoort van Elba bevindtzi
ch
nins verklaarde later in den Senaat,dat Cae- cen alkall-aluinaarde silieaat(pollux),waarin
sarion door Caesar als zoon was erkend, het alkali grootendeels uit caesium bestaat.
waartegen C. O2+ 1:zichm etkrachtverzette. Het caesium was het eerste metaal?hetwelk
Toen A ntoni'lo hem evenwelin 42 vöôr Chr. door de ppectraal-analyse ontdekt w erd. In
t0t koning van Egypte, Cyyrt
ls, Libye en gedegen toestand heeftmenhetnognietverkreCoelesyriëbenoemde en zelfslnzjntestament gen, en men kan het zich niet verschafen
verklaarde,dathj een zoon vanCaesarwas, doorelectrolyse,Omdathetzichmethetgesmolbezoryde hj dien jongeling den haat van ten chloorcaesium totsm altblaauw subchlodde
Octamanlu. Zjn doodvonnis werd geveld en verbindt.Caesium ishetmeestpositievealkalideslag bj Actium z0u een einde maken aan metaalen zjne verbindingen komen,op w eihet leven van Cleôpatra en van haren zoon. nige uitzonderillgen na,metdie vanrubidium
W él zocht zjhem teredden doorhem met overeen. De paarse kleur,doorcaesium-zouaanzienljkeschatten doorAethiopiè.naarIndië ten aan de vlam medegedeeld,is n0g rooder
te zenden,maar zjn opvoeder Rhodon,door dan die van rubidium-zouten, en het beste
'sjongelings belagers omgekocht,overreedde onderscheidingsmiddel voordeze en dekaliumhem om terug te keeren,hem voorhoudende, zûuten is de spectroscoop,die opcaesium n0g
datOctariannshem tothetkoningschap bestemd sterker w erkt dan op rubidium . Brengtm en
had. Te Alexandria w achte hem de kerker een spoorvan een caesium -zoutin devlam van
in plaatsvandentroon,ennadendoodvanCle6- den syect
raal-tocstel,dan ontwaartmen door
'JJrJ werd hj op lastdesKeizersomgebragt. hetprlsma twee eigenaaxdigeblaauw estrepen.

CAESTUS- CAGLIIRI.

Caestus is de Latjnschenaam van den met gol?d gevolg tegen de Britsche magt.Na
metriemenbevestigdenstrjdhandschoen,waar- den terugkeervan Napoleon in 1814werdhem

mede de vuistvechters van het oude Rome het bevclOpgedragen over de eerste militaire
zich wapenden.Intusschenwordenzulkehand- divisie. Nadetwecde restauratieverwjderde
leldesopenbaren levens,
schoenen reedsbj Homer'
l
bsvermeld)maarzj hjzich vanhettoollt
dienden toen eenvotldig t0tbescherming val
z maar werd in 1831 door Lodetv'
qk Pltillps
de hand;later werden zj voorzil
?n van jzer t0t pair benoemd en overleed te Lechelle den
en l00d, waarmede men in het gevecht d0n 23sten Januarj 1849.
tegenstander zware wonden toebragt. De caeCaFéxne, tlteine ofynaranine, eene stof,
:J'IfJ/ZG ofvuistvechters waren vaalt ptlrsonen, die in w itte, glanzige naalden kristalliseert,
.
die t0tmodellen dienden voor dekunstenaars een bittereu smaak heett en hetw erkzaam
der oudheid.
beginselvormtvankoëjboonenentheebladen,
Caesuur noemt men hetrustptmt in een heeit groote overeenkomst met detlteobromine,
vers. Het valt veelal in hetmidden,zooals in de cacao-boonen aanwezig,enwordtvoorts
in de verzen: pNog hield het vreesljk pleit gevonden in dey'aarana,eenezam entrekkende

van dwang en vrjheidaalz.''rDathj verga, specerj,die deGuarani-lndianeninZuid-Amedie diop verbasterd'' enz., waar de eaestltlr
achterpleit en rerya is geplaatst.Dezinbotlw
kan dtl eaesuur O1'de m aat-rust ook elders
doen vallen, en de dichter weat hierdoor
afwisseling te brengell in deeelltoonigheidder
versmaat.Vandaar,watden vorm betreft,het

rika uit de bladeren van Paullinia sorbilis
bereiden,en in de paragnay-thee,debladeren

van Ilex Paraguayensis. Zj is eene zeer

zwak basische stof, die met zuren zouten
vormt, w elke rëeds door water ontlet?d w orden, el1 uitlteolstof) waterstof) ztlurstof en

groote verschiltusschen dealexandrjnen van stikstofbestaat.Zj werkt,inwendiggebruikt,
vader Cats en Bilderdl
jk ofda Costa.O0k in opwekkend en veroorzaakt hartkloppingen,
de muziek heeftmen eone caesut
lr,nameljk zonder dat het stikstof-gehalte haar eene beheteinde van 00n0periode,waarop danweder langrjkevoodingswaarde geeft.
eene andere volgt.
Cam (Hippolytus),een Italiaanschschilder,
CaFarelli,zie M :7'
orano.
gcboren te Belluno in 1814,moestin zjàe
CaFarelli da Falga(LotlisMarieJospph Jeugd w orstelen met btlkrom pene om stanMaximilien),eenFranschdivisie-gëlzeraal,gebo- digheden?doth maakte gedurende zjnverbljf
ren op het kasteel Falga iuOppemluanguedoc te Venetlë in4jaar zoodanige vorderingenin
den 13den Februarj 1756)wjddezjngeheele dekunst)dathjvandienstpligtwerdvrjresteld.
usweg'
'
leven aan de wetensehap.Zjnegeschriiten, Deprjs,door zjneschilderj pDe krt
die hem het lidmaatsehap versehatten van verworven,stelde hem in staatom naarRom e
het Instituut,hanâelen over wiskunde, opon- tereizen)waarhj lesgat'in de teekenkunst
baar onderwjs enz.Of over wjsgeerigeonder- en eene uitm tlntende verhandelingschreefover

werpon.Hj huldigde d(
,beginselen derrevolutie en diende alskapitein bj hetltlgt
?rvan
de Rjn.Toen echterdeNationale Conventie
hetdoodvonnisoverLodewqk XVIhaduitgesproken)gafhjzjn0l1gel10Pg011daaroverltlidete
kennen,werd in hechtenisgt
,nomen,dochzag
zich een Jaarlaterwederiu vrjheid gesteld.
Hj werd zelfs lid van de commissie voor
militaire zaken en keertle terug naar het
leger, alwaar hj zich in September 1795 bj
den overtogt nabj Diisseldorf Over de Rjn
onderscheidde.In een geveohtnabjKreuznach
verloorhj een been,doeh lzam niettemin als

hetperspedief.llj schilderde voortsmeestal
voorstellingen van monumentale gewrochten,

die hjineenjtlistenoorspronkeljklichtwist
te plaatsen.Een belangrjk doek van zjne
hand,datin1855opdeTentoonstellingteParjs

veleraandaeht trok,ispl-letcarnavalteRome''
D00r m eer dan 40 kunstvrienden werd hem

opgedragen,om erzoovelecoyjenvantevervaardigen.HgbezoehtvoortsGrlekenlandenhet
Oosten,en braj'
tvandâârveleschetsenmede.

In 1848 was hp indeomwentelingbetrokkenj

werddoordeOostenrjkersterdoodveroordeeld,

maar ontsnapte na de capitulatievanYeneti:'
chefvan hetcorpsingenieursdeelaandeexpe- naar Piémont.
ditie van Egypte.Den 9de1,April 1799 w erd
Cagliari,de hoofdstadvanhetItaliaansche
hj bj St.Jean d'Acrezwaargewond en hj eiland Sardinië en van de evenzoo genoem de
overleed op den 27sten der laatstgenoemde yrovi
ncie (2461/: E)geogr.mj1 met 375000

maand. - Zjn broeder Al
ty'
uste, luitenant- lnwoners),iseenederoudstestedenvanItalië
generaal en pair van Frankrjk,geboren den en ligt aan de zuidkust bj dep mond der

7den Odober 1766,was vôör de omwenteling Mulargia en aandeGolfvan Cagliari,die,door
in Sardinischekrjgsdiensten nam vervolgens onderscheidene fbrten bescherm d,er eeneveideel aan de revolutie-oorlogen.In 1804 zond lige haven vormt.Zjverheftzichtusschentwee
Bontvarte hem naar Rome ten eindeden Paus merenen op eenberg,voortleopendetotaaneen
overte halen,om denKeizerbjzjnekroolling kasteel,hetwelk totverdedigingderreededient.
te zalven. Daarna was hj gouverneur der De stad is doorwallenomgevenenin4deelen

Tuilerieën (1805) en vervolgens(180r- 1810) verdeeld, nameljk Castelloop den berg met

steel,de universiteit)den sehouwburg
minister van 00rl0j in hetkoningrjk Italië. eeenneenka
igeregeringsgebouwen,- LaAtzrlcaan
Yervolgenswerd htldivisie-generaalbjdeItaliaansche troepen van het Fmnsche legerin de haven) de woonplaats derkooplieden,-

Sjanje.Hier behaalde hj in 1811 eene over- Stampece,dewjk deraanzienljken,ziehmet
wmning bj Saragossa op degeneraalsM ina tkaajewandelplaatsen westwaartsuitstrekkenen M endizabal, en streed in 1813 meermalen de)- en VillanuovanaardeOostzjde.Devoûr-
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stad San xl.
/lezàt
/z
rdy(Avandar)iseeneverlenging van oenuaen Pisa methul? der)ingezetenen
van Stampece.Destraten zjnmeestalnaauw , verjaagd,waarna Willem Iln 1019relervan
en van Omstreeks 3100 gebotlwen vindtmen Cagliari wordtgenoemd.Later werd zj het
de fkaaiste in La Alarilaa en Castello;daartoe
behooren het paleisvan graafBoyl,desehoone,
m et marm er bekleede hoofdkerlt,de Jezufeten-kerk S. Miehelo,de mtlnt,het korenma-

eigendom van Pisa,en PedroIIIvanAragon,
een bolzdgenoot van Pisa,begafzich in 1282
van hier naarde Sidliaansche vesper.Toen de
magt van Pisa in 1284 door den slag van
gazjn enz. Er zjn bjna 40 kerken en 20 Altlloria vernietigd was, ontstond e1*een bloekloosters. De universiteit, in 1720 gesticht, digo burger-oorlog,totdat de Aragoniërser in

e1z in 1764 vernieuwd,bevateeneaalzzienljke 1323 aan landstayten en 3jaarlaterCagliari
boekerj en fraajeverzamelingen en telt 20 veroverden.Na dlen tjd wasde stad weder

hoogleeraren en 200 studelltell. Voorts heeft zelfstandig en genootdezelfde voorregten a1s
men er een aartsbisschoypeljlt seminarium, Bareelona. In 1350 werd hare haven door
eenadelljkopvoedillgsgestlcht,eengymnasium, A mbrosio Dpz'ïtxgeblokkeerd,enin denzeeslag
eene openbare bibliotheek met18000 deelen, tussehen de Genuézen en de vereenigde vloot
eenmuséum vanoudheden,eenlandbotzwgenoot- der Venetianen en Aragoniërs,behaalde deze
schap enz.De stad heeftgebrek aandrinkwa- l
aatste eeneplansrjke overwinning.In 1355,

ter;zj is sedert 1857 met Bona in Algérië bj dekomstvan Pedro:koning van Aragon,
dooreenetelegraafl
jl
zverbonden,endehoog- werd er het eerste parlem ent gehouden.In
steregérings-ambtenaren,de aartsbissehop)de 1587 werdelz er de vestingwerken voltooid;
admiraliteit en het hooggeregtshof zjn er toch poogde in 1640 de Turksehe vloot er te
gezeteld. D e inw oners, wier. aantal 31000 landen,terwjlzj in 1708,in dedagen van
bedraagt,vervaardigen katoenen stoFen,w0l- denSlMal
Aschensuccessie-oorlog,gebombardeerd
len mtltsent tabak, busltruid enz. T0t de werd.Nadatbj den Vrede vanUtrecht(1713)

belangrtjkste uitvoer-artikelen behooren er Sardiniëaan Oostenrjk wastoegekend,werd
graan,vlas,kaas,wjn,zotlten geitenvellen. Cagliari door de Spanjaarden ingenomen,in

Caqliariheeftgeeneeigene marineen slechts 1720 aan Oostenrjk teruggereven en kort
welnige koopvaardj-schepen, hoewelmen er daarna afgestaan aan het Hmsvan Savoye.
eene werfen een quarantailze-gebouwaantref.t. In 1779 werd zj gdeist
erd doorhongersnood,
Deze stad heeftsedertdentjdderRomeinen in 1782 door spmnkhanen,in 1793 door een

en Carthagers nagenoeg denzelfden naam
behotlden, daar de veralzdering van r in l of
die van het Phoellische woord Karales in het
Italiaansche Caliari ofCagliarivolstrekt niet

bombardementvan de Franschen,en in1794
dool'een oproer.In 1799 nam deKoning valz

Napels de wjk derwaarts, en eenegoging;
om naarzjne Staten terug tekeeren,llepz0'0
vreemd is. '
fn de noordwesteljke voorstad ongeltlkkiq af,dathj zich in 1806 nogmaals
Sta Theresia en in de 4uidoosteljke Bonaria naar Cagllarimoest begeven.
aanschouwt men de grenzen der voorm alige
Men meent,datin denabjheidvanCagliari
stad,terwjldatgedeelte,hetwelk zit
!h thans de Romeinsche stad Nova, en niet ver van
bp den berg verheft,eerstomstret
lkshetjaar Milis het oude Neapolis gelegen heeft.
Cagliari (Paolo) of Calliari,meer bekend
1217 gebouwd is.Men heeft er nog overbljt
l

selen van eenaluphitheater,datruim teaanbood onderdennaam vanPa'
ulTozw ddd,eenberoemd
voor 20000 personen; ook liggell er nog ibn- Ttaliaanseh schilder,werd geboren te Verona
dam enten valz een tempel van Vesta. Zeer Omstreeks het jaar 1530,toonde reedsvroeg
merkwaardig zjn erdecisternen (waterbak- een uitstekenden aanleg voor de beeldende

ken),die er groote,Onderaardsche,()p zuilen kunst, en kwam a1s leerling bj zjn oom ,
rustende gew elven vorm en.Er is vandeacrö- den bekwamen sehilder Antonio .ptz#ïlc. Tn
polis geen spoorm eer te zien,maar w élvan weerwilvan zjne groote vorderingen kon hj

oude heirwegen naar Tibtlla:OlbiaenTorres. in dien tjd kunstenaarsal
sI'
orbicini,GïoWzzt?,
sct
soz'cïen Farinatinietevenaren,
Nekqebanr is van meening,datde Carthagers Ligozzi, -/rzr.

zich in hetJaar 540 aldaargevestigd hebben? en de nood dreefhem uitzjne geboortestad.
en dat L.Ct
vzdeîï'
l
f.
sSeî
k
piona zjne overwin- 11j wendde zicllin de eersteplaatst0tkardining bj Olbia (260 vöörChr.)t0tzoover is naal Gonzaya, die hem llaar Mantua riep,
doorgedrongen. Caesar begaf zich gedurende waarhj doorderverzoeki
ngvandenHeiligyn
den burgeroorlog ult Alrika derwaarts)en Antonius''zjn roem vestigde.Nadathjhler

omstreeks dien tjd olztvirlg zj stedeljkereg- en te Yicenza onderscheidenevoortreFeljke
ten. Tibeeiut zond erin hetjaar19 na Chr. stukken geleverd had, begaf hj zich naar
400 Tsraëlieten heen,w ieraantalstërk toenam , Yenetië,om aldaaralsmededingervan Titiaan
en Tintoretto op te treden.Men ontwaarter

totdatzj in 1492 dool-deonverdraagzaamheid
der Spanjaarden verdreven werden. Nadat
Cagliari in 383 bj het Mrestersche rjjk was
gevoegd, veroverde Gen&erik in 4r5dezestad,
die in 533in hetOosterscherjk werdingeljfd,
totdat in q20 de Saracénen uit Spanje zich
van haar meester maaktcn. Het schjnt dat
Cagliari na dien tjd eene zekere mate van

echter in zjn eerste grootestuk in dekerk

van St.Sebastiaan nog eenezekereweifelachtigheid van penseelstreek. Beter w as reeds

zjne fresco-schilderj uit de geschiedenis van

E&ther in dezelfde kerk en een stuk in het

yaleis van den doge?waarop keizerFrederik
ls voorgesteld,Odavtan'ttsalsopperstenherder
zelfstandigheidgenoot.In 1003 vestigdeM'usato, der Kerk erkennende. Titiaan droeg denjeugkoning der Saracenen,er zjn zetel,dochein- digen Ca-qliaïi voor aan de procuratoren van
deljk werden laatgenoemden door demannen St. Mareus a1s één van hen, die geschikt
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waren, om de boekerj aldaar te versieren. t594) Gabrièllo (geboren 1568 I
-1631), zjn
Begiftigd meteene goudenketen,alsbljkvan broeder Benedetto (geboren 1538 f 1598)!

rtzq
sip, Nandi, M q.Fe%
de volkomene tevredenheid der proetlratort'
n, benevens Mieltele Tpr/
vergezeldehjéén van hen,den gezant Givo- T'6g*tkzl(ren I'raneeseo Abzife-ezzlzlt?.
Jtllltl Gvimano,naar Rome.Hier ontwil
tkelde
Cagliostro (Alexander graafvan),eigenzich zjn kunstgevoelbj hetaansdlotlwender ljk Joseplt lalsamo, de bekende sehrandere
werken van Rafaël en van M'
idtelezzwelt?, bedrieger,werd geboren te Palermo den zden
alsmede door het besttldêren van degewroel
z- Junj 1743,verloorreedsvroeg zjn vaderen

ten der Oudheid. Dit bleek weldrail1zjl
ze lkwam onder de leiding van zjn.(h
olu van
stukken?bjvoorbeeld in de rApgtheose valz moederszjde.llj bezocht hetsominarium van
Venetië.''N0g sohooner zjn de gastlklalell, delz heiligeu ltottllus te Palermo,begafzich
door hem gesehilderd en die zich,althans ten in hd klooster der Bal'mhartige broederste
getale van 6, i1zde eetzalen van Venetiaan- CartagirolAet en leerde aldaar de beginselen

sche kloosters bevinden. Vier van deze zjn der sehei-en geneesktlnde.Zjn onrustigegeest
wereldberoemd,nameljk depBruilottteKana'' deed hem w eldra naarPalerm o trekken,waar
in het klooster van S.Giorgio Maggiore met hj zich in betrekking steldemetden kwak120vollefiguren en 150 koppelz, hetzGastm aalvan Sim eon,''in 1570 voor de kerk vau
St.Sebastiaan geschilderd,waarop M agdalena
m ethare lokken 'sHeilandsvfletellafdroogt,het nGastmaal in het huis van Levi,''vtlllr
de St.JohannesenPaulus-kerk ilz1573gesehilderd endooreen brandeenigzinsbeschadigd,-

zalver W allolo en zieh bezighield m et schatgraverj e1zm et hetllam aken van handsehriften.Toen de polide d(tlueht kreeg van zjne
bcdriegerjen, verdweell hj van Sicilië en
l-eisde a1s goûahelaar,waarzegger,sehatgraver
enz.dtltlr Sardinië,Gentt
a,Griekenlal
zd,Egypte, Perzië en Rhodus. Te Rome volgens

en eindeljk eenecopievan hettweedestuk, anderen ilzCalabrië tradhjinhethtlweljk
door Venetiaansche ktlnstregters als hetbeste metde bekoorljlkeLorenza Felïclzzï,diehem
geroemd.Daarenboven heefthj velepaleizen bj hetvolvoerenzjneropligterjenbehulpzaam
shillende
en kasteelen met freseo-stt
hilderjen versierd. was. Met haar reisde hj onder verst
nam en, zooals m arkies Pelleyrini, markies
Hj overleed den 19den April1588.
'r, M elissa, Belrmonte,
Zelfs(
le rjkstegewroehtenzjnervruchtbare d'Avtha, graaf I'enni.
verbeelding zjn meteeneverwonderljkege- Haratenz.doorTtalië.Dt
litschland,Frankrjk?
makkeljkheid behandeld.Alles schittert op Spanje e1
z Portt
lgal. In de hgofdsteden van
zjne doeken metleventligekletlren zonderde EtlropadeetlLorenzawinstluethareschoonheid,
wetten der harmûnie te oversehrjden. Het en haargem aal verkoeht tincturen en essences
halfdonker is zooveelmogeljk vermeden,en om hetleven te verlengen,kwalentegenezen,
hj verbindtliefsthetvollelichtml
qtdevolle de schoolzheid te verhoogen enz.en verdiende
schaduw. Zjne drayerieën mtmten uit dool
' daarenboven veeldoorzjllegewaandeqoudverscheidenheid en slerljkheid,en hj isgeen malterj. D()or grootsprakige aankondiglugen
vriend van het naaltt, hoewelhethem niet maaktehj zjueaalzwezighcid beltcutl.Gëdtlontbreekt aan ontleedkundige bedrevenheiden rende zjn tweede vertoet'te Lol
zden,toen hj
aan een bloejend incarnaat,doeh de bonte den titelvan graaf Cayliostro aannam ,stichtte
kleederdragtkomt meer metzjn smaak over- hj hetgtmootsehal'
tderEgyptisehe vrjmetseeen.In zjne standen en l
toppeu heerschteene larj,eelz phantastlsellweefselvan onzin en
verwonderljke afwisseling zûnder eenige ge- bedrog.Hj noemdezichyroot-kophta derorde
zochtheid;groepen,figuren,bewegingelz,gelaats- en beloofdeaan deledel
ztdatzjwedergeboren
trekken enz. zjn uit het leven genomen. zotlden w orden naar ligchaam en geest en
Zjne kleuren zjn zöö schitterend,dat zjne alzoo opklimmen totvolkom enheid.Heteerste
benjders hem Om dieredeneen miniatuurschil- kon gescllieden door de m ateria prima ofden
der noemden. In het behandelen van meer steen der wjzen en het laatste doorhenterug
verhevene en ernstige onderw erpen?zooals in te voeren tot den staat van onschuld,dien zj
zjne historie-stukken in het palels van den door de erfzonde verloren hadden.Demenseh,
doge en in zjne martelaarstafereelen?vel'
loo- strevende naar w edergeboorte naar het ligchent hj geenszins de vindingrjkheid van chaam ,z0u volgenshem een ouderdom bereizi
jn geest of de Juistheid van zjn yenseel, ken 5557Jaar.Alleen een man van 50en een
m aal* hj is er geenszi
ns op zjn elgenljk meisl-evan 36Jaarwasvatbaarvoordiewedergebied.Vele sttlkken van zjne handbevinden geboorte.
zich te Venetië)vooralin de verzam elingder
Steedshield hj zjn ouderdom en zjne geAcademie. Zjn stuk ,,Defàmilie van Darius boorteplaats verborgen.Heden verhuldeh'
j,
vöör Alexander''in hetpaleis Pisani,enzjne dathj de bruiloftte Kana had bjgewoond,
DSchaking van Europa'' in dat van den en mergen verzekerde hj,dathjgetuigewas
hertog wurden zeer geroemd. Vele daarvan geweest van f
len zondvleed.Nu eens neemde

zjn naarParjsgebragt,dott
hmetuitzondering hj Mekka zjnegebeorteplaatsen dedochter
van de pBmliloft te Kana''alle teruggegeven. van den diâraanwezigen Sherifzjnemoeder,
Ook te Verona zjn vele schilderjen van dan weder noemde hj zich een zotm van
Caeqliari,- voortsheeft men er 14 te Dres- Pluto) den grootm eester van M alta en van
dent8 te Munchen,en tePetersburg,Londen eene vorstin van Trebizonde,- somtjdso0k
enz.zoektraen de doeken van dezen vaeester voerde hj zjne geboorte terug tot den tjd
niettevergeefs.Zjne meest-beroemdeleerlin- der vereeniging van de kinderen Gods metde
gen waren zjnezonen Carlo(geboren 1570j- dochters dermenschen.Dan weder verklaarde
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hj,dathjd0ordenwjzenUltltotasteMedina nisen eeneongemeenebehendigheid,maarhj
wasopgevoed,endathjzjneopleidingontvan- misbrt
likte dat allest0tdeschandeljkste 0pgcn had in de ondel
-aardsche vertrekken van li
gterj.Zie overhem L.Fùfflrpllistoiredes
eene der Egyptische yyramiden. Hj bezat, merveilles.''

volgenszjn zeggen,mlllloenenschats,enwas,
a1sopperpriesterderEgyptischevrjmetselaars,
geroepen, Om de wereltl t0t wedergoboorte
te leiden.D00r bezwering deed hj de gestorvenen uithunnegraven verrjzen,en detoekomst washem even duideljk a1s hetverledene.Aldiebeweringenhieldhjstaandemet

Cagniardelle,zie Blaastoestel.

Cagnola(Luigi),eenuitstekendItaliaanseh
botlwkundige,werd geboren in 1760teMilaan,

ontving zjneopleiding aan hetCollegium C1e-

mentinum te Rome en oefende zich later te
Milaan door het bestudéren der werken en
geschriften van Palladio.Gedurende de Fran-

vermetele ûnbeschaamdheid,en de ligtgeloovi- schoheerschapj zjn hem onderscheidenewergen stroomden van alle kanten naarhem toe. ken Opgedragen, zooals het bestutlr van den
Deligchameljkebevalligheidvanzeczlzlonder- bouw van den Triomfboog,het bouw en der
steunde de behendige tooverj van haren gë- kapel van de heilige M areellina,hetbouwen

maal.Z00 verwierf hj een verwonderljken
invloèd bj de aristocratie,endemenigtewas
verblind door den luister,waaxmedehj zich
omgaf.Zjn aanzielzklom z()o zeer,datmen
waajers,ringen,hoeden,knoopen enz.# la
Ctwlipyfrp droeg.Te Mitau, w aar E lisa '
ptzzl
der Recke hem in 1779 leerde kennen,trad

hj op a1seen Spaanschegraafen kolonel?en
speelde btjden adelaldaarzulk eeneschitterende r0l, dat men er aan dacht, hem de

vorsteljke waardigheid overKoerland aante
bieden.Te Petersbtlrg schitterdezjne gema1in a1s gravin Santa Croce,en zjnveljongings-

van den Simplonboog,enz.Hj overleed den

12den Augustus1833 a1skamerheerdesKeizers

van oosteqrjk.
Cagnoll(Antonio),eenberoemdItaliaansch
sterrekundige,werd geboren1747opheteiland
Zante. In 1r
f;2 vergezelde hj alssecretaris
van legatie den gezantMareoZenonaarMadrid
en in 17;6 naarParjs.Hier werdhj bj een
toevallig bezoek op de sterrewacht,waarhj
den ring van Saturnusaanschouwde,zoodanig
in geestdriftontstokenjegensde sterrekunde,
dathj aanstondsbesloot,alzjnekrachtaan
die wetenschay te wjden.Hj oefende zich

waterbegroefhem onderhetgoud.Catharilta Onder de leidlng van Lalande,voorzag zich

11 liet zleh echter niet verblindel;zjschreef
3bljspelen,waarin hj alseen bedriegernaar
Russischewjzegegeeseldwerd.TeAvarsehau
echter ontving men hem op eeneluisterrjke
wjze,enteStraatsburg(1780)ginghjgemeenzaam om met den kardinaalde Ap/lczd,endit
verschafte hem invloed en vertrouw elz. Hier
ontving hi
j een bezoek van Lavater,en opde
vraag van dezen,vanwaar zjnekennisafkom-

van de noodige toestellen en begaf zich hier-

medenaarVerona,waarhj weldraeenobservatgrium deed verrjzen.Zjneverdiensteljke
studiënenwaarnemingenbezorgdenhem weldra

hd lidmaatschap van 21geleerdegenootschaypen;reeds in 1786 was hj secretaris en ln
1796 voorzitter van de Academia agraria te
Verona,dott
h hj verloor een jaarlater,toen

de stad door de Franschen ingellomen werd,

stigwas,h9ehj dieverkregenhadenwaarin een gl*oot gedeelte van zjne instramenten.
zj bestond,gaf hj het dwaze antwoort
l mIn Hj werd schadelûosgesteld vûor zjn verlies,
verbis,in herbis,in lapidibus.''In 1785begaf maar verkoeht weldra al zjnesterrekundige
hj zich naar Parjs,werd er in de zaak van werkttligen aan een collégie te Milaan enveshetcolliergewtkkeld,indeBastilleopgesloten tigdezichvervolgens dâtirterplaatse.Nadathj
enuithetlandverbannen.Hiernabeschimptehj 0ok n0g geruimen tjd als hoogleeraar in de
uit Londen de Fransehe regering en spoorde wiskunde aan de m ilitaire schoolte Modena
het volk tot opstand aan.Dgch ook in Enge- waswerkzaam geweest,keerdehjnaarVerona
land begon men zjnebedriegerjentedoorgron- terug en overleed in 1816.Van zjnegesehrifden,vooralnadat zj doorM orandaandekaak ten noemen wj c'
frigolzometria piana e sfewaren gesteld,en hj begafzich naarBaselen rica (1784en 1804)'enSezioneconiche(1802).''
Biel.O0k Tllrjnmoesthjlaterop staanden voet Cagots of Gahets is de naam vall een
ontruimen:en @ verzoek zjnergemalinbpgaf eigenaardigen volksstam in de Pyreneeën,
hj zich hlerop m 1789naarRome.Hierwerd dien m en we1eens verw art m et de cretins,
hjaangeklaagdwegensvrjmetselarjenwegens terwjldie stam zieh juistonderscheidtdoor
bedrog jegensPiéfro #ïFclloni,opdenEnge- een ilinken) gespierden ligchaamsbouw,een
lenburg in de gevangenis geworpen)en den goed-ontwikkelden schedel,sprekentlegelaats7den April1791 door de reg-tbank derTnquisi- trekken,blaauwe Oogen en blondhaar.V00r-

tie tot den brandstajelveroordeeld.Pi'
ts TY heen verspreidde het bjgelûofhet gerucht,
veranderde diestrafm levenslangegevangenis, dat yersonen, t0t dit vol
k bchoorende?aan
enzjnevrouw werdineenkloostergestoken.De huidzlekte leden!datzj zich onderscheldden
ongeltlkkigewonderman overleedindenkerker door een walgoljken reult,en dat hun de
te St. Leo in denKerkeljken Staat in den oorlellen ontbralten.Nog in den aanvang der

zomer van hetjaar1795.Zjnuitwendiqvoor- 17deeeuw schtlwdemen hen alsde pest.Zj

komen gafreeds getuigenis van ietsbultenge- hewoonden ellendige hutten,afkezonderd van
woons.Hj waskleinengedrongenvangestalte, de overige huizen?mogten zich niet met de
breed van schouders,had een doordringenden andere ingezetenen des lands aan dezelfde
blik en eene volle krachtige stem enhjsprak tafel plaatsen, in de kerk zich nietverder

zeervloejent
l Onderscheidenetalen.Htjbezat begevell dau tot aan den wjwatersbak enz.
ongetwjfeld groote gaven,veelmenschenken- In Frankrjk bljft die kloof't
loorgewoonte
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bestaan,tel
.wjlztl elders reeds gedempt is.
De Otwpfd zjn bjna alle timmerlieden, en
waaxschjnljk is de naam eene verbastering
van pcanis Gothus (Gothische hondl.'Men
vindtzeaan beidezjdenderPyreneeën,inde
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jongste beleg vanPartlswaren in zjnewerkplaatsen in de voorstad Grenelle dag en nacht
300 molens in beweging, om meel te ver-

schaFen,terwjl hj tevens aan de regéring

kanûnnen, mitràilleuses, kanonneerbooten,
Spaansche gewesten en in de Franschedepar- shrapnells enz. leverde. In den regel ver-

tementen.Hier heeten zj 0ok Cagltenœ,Ca- vaal
-digde hj echter hoofdzalteljk locomocptu of Caqwins.
bielen en dergeljke werktuigen.Hj had2500
Cahors, de hoofdstad van het Fransche werklieden en o0k buiten'slands werkplaat-

departement Lot,ligt op den linkeroeverder

sen en agenturen van defrma & F. C@il#

Iuot,isgedeelteljk op rotsen gebotlwd,bevat Comp.,Quaide Billy te Parjs.Hj overleed

kromme,steilestraten,entelteenigemerkwaar- in het laatst van Mei 1871 op zjn buitendige gebouwen en 15000 inwoners,diehandel ver
Cai
lha
udvervan RuFee.
bljf
Jlies

drjven metwjn,brandewjn,vruchten,truf(Frédéric), een verdiensteljk
fels,noten,hennep,vlas,tabak enz.,terwjl Fransch reiziger in Afrika, geboren te
zj zich tevensbezighouden methetvervaar- Nantes den 9den Junj 1787,werd in 1809
digen van laken,kant)papier,leder englas. leerling bj een goudsmid te Parjs,alwaar
Zj isde zetelvan een prefed,van een bis- hj tevens de vnorlezingen aan hetMuséum
schop,van 2 vredegeregten en van eenehan- bjwoonde en vooralop demineralogie zjne
delsregtbank.Eene universiteit,aldaargesticht aandacht veBtigde. Na 1813 reisde hj als
in1331,istentjdederRevolutieopgeheven.paus goudsmidsgezel door Belyië, Nederland en
Joltannes XXJT, de dichter Cllment Marot Italië, en begaf zich vanhler Over Klein-Azië

en koning Jbaehim X MrJJ zjn er geboren. naar Egypte,waarhj zjne verzameling van
Te voren heette de stad Dirona, later C(v voorwerpen uit het rjk dernatuuren van
#lrc'
lzzl,en in harenabjheid vindtmenover- oudheden spoedig vermeerderde. Hj wjdde
bljfselen van een Romeinsch amphitheater. zich in Caïro metgoed qevolg aan de studie
Dewî
jnen ran OlApr.
: zjn de bestepontac- der Egyptische antiquitelten en reisde met
soorten! fraai donkerrood van kleur en z00- Droretti de Njlop t0taan den tweedenwalang zj jong bljven zeer aangenaam van terval. Daarna dgor Mehmned-Ali belast met
smaak.Onder deze bekleedt de Rogomme,die het m ineralogisch onderzoek des lands,entgeurig is en zoet, den eersten rang, en op dekte hj tegen heteindevan 1818 de oude
dit m erk volgen Cahors grand cozldflzlf, C. smaragdgroevenbj denDslebel-zabarah,nadat
Duroc, C. M arqnêre, C. Haltt-Brion en C. hj in denzomerbevorensuitEsnehdeGroote
Parnac.
Oase bezochthad en vanhieroverDsjirdsjeh
Caicos, Cayos of Key-eilanden is de naam
van eene Britsch-W est-lndischeeilandengroep,
die t0t de Bahama-eilanden behoort en op
720 W . L. van Greenwich en 210N.B.in
den Atlantischenoceaan,tusschen St.Domingo

derwaarts wasteruggekeerd.In 1819vertoefde
hj in Frankrjlt,waar hj van de Fransche

regêring hetnoodige geld verkreeg,om zjne
nasporingen in Egypte voort te zetten.Den

loden Septemberging hj,vergezeld doorden
en de eigenljke Bahama-eilanden, aan het Jeugdigen oëcier der marine Letorzeoweder
van Marseille naar Alexandria.De beide reizigers begaven zich reeds in November van
4 ot'5eilanden,die vrj grootzjn.Van deze Fayoem naar de oaseSiwah opweg)trokken
is Groot-caicos (60 Engelsehe mjlen lang vandaar over de Kleine oase en die van
en 2- 3 breed)hetvoornaamste.Men heefter Fanfarah naar de westeljke ennaarde groote
eenige goede ankerplaatsen,bjvoorbeeld die Oase en bevonden zich in Maart 1820 te
van St.George-lfey.Het aantalbewoners
Sioetwederaan deNjl.Hetverhaalvandeze

uiteinde van eene derBahama-banken gelegen
is. Ten noorden van deze bank bevinden zich

meest vrggelaten Negerslaven - bedraagt l'eis is n0g altjd eene van devoornaamste
ongeveer 2000. De bodem brengt er katoen bronnen onzer kennis van de Libysche woesenwat suikerrietvoort,en erzjn goedeweiden tjn.Nadat de twee l'eisgenooten eenigen tjd
voor rundvee.
te Cah'o gerust hadt
len, vergezelden zj in
CailtleanFrançois),eenuitstekendFranscll 1821 en 1822Ibrahim-paq)'
aopz'
tnveroveringswerktuigkundige en machinenfabrikantt één togt naarSennaar en Fazogl,enleverden0ns
der grootste njverheidsmannen van onzen de eerste naauwkeurige berigten omtrentdie

tjd,werd geboren in Febmlarj1804 teChefBoutonne (depal-tement des deux Sèvres)0n
begafzich zondermiddelen op l8jarigenleefttjd naar Parjs.Hierleerde hj den sehmn-

gewesten aan den bovenloop van de Njl.In

October 1822 keerde CaillianduitEgyptenM r

Frankrjk terug,waarhj in zjnegeboorte-

stad conservator werd van het mtlsc'um voor
deren Derosne kennen,diedewerktuigltundige natuurljke historie en den lstenMei1869 in

bekwaamheid van d0njongelingwistop prjs hoogen ouderdom Overleed.Ztjn voernaamste
1 Aferoé au Flomre
te stellenen hem alsdeelgenootinzjnezaken geschrift is nVoyage t'
nam. Een distilleer-tocstel, w elke overal Blanc, au dela du Fazegl dans le midi dtl
bekend e11 ook thans n0g algemeen in g0- royaumede Sennâr, t
hSyotlah etc.(1826 en
bruilt is,werd erde grondslag vtlol
,het ver- 1827,4 dln)''.Andere reisberichten van Cailm ogen der irma.Daarna legde Cail zich toe Dt
uft
szjn doorJomard uitgegeven.
op de verbetering der stliker-industrie,Op de
Caillié (Renê,volgens anderen Auguste),
beetwortel-en wjn-cultt
m r,ertslaagdedaarin een beroemtlFrallscllreizigtlr,w erd geborcn
op eene gewenschte wjze. Gedurende het te Mauzé in Poitou den lgden September1799
Y.
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en openbaarde van zjneJeugd afaangrooten walgingwekkenden smaak,verwekteen speeklust 0m te reizen. Reeds vroeg van zjne selvloed, en bevat volgens k%anton emetine,

oudersberoofd?ging hjalslsjarigJongeling galluszuur, was, kaoetsjoek enz., terwjl

met 60 tèancs - zjn reheelevermogen

aan boord van het schlp :,La Loire'') hetwelk methetfregat rLa Meduse''naar Senegalstevende.Eerstbereiktehj St.Louis,vertrok van hier naarGuadeloupe,en kwam in
1818 m et een kleinen voorraad koopwaren te
St.Louistertlg,waar eene hevige koortshem

Franqois en Caventon daarin het ca'
iklea-zl-l.

ontdekten. Hj wordt aanbevolen tegen de
gevolgen van den slangenbeet en tegen de
waterzucht.

ça ira ofrdatzalgaan!''ishetbeginen

tevens het relrein van het Om wentelingslied
der Sanseulottes. Aleiizegt,dat de melodie,

noodzaal
tte, om zich weder naar Frankrjk oorspronkeljk voor een anderen tekst ver-

te begeven. HetGeoqraphisch Genootscha/ v
aardird,totde geliefkoosde zangwjzen van
M arie.zl.z/ft?'
Jzld//: behoorde.Ditlied)
te Parjs loofde in dle dagen een prjs ult koningln .
van 10000 tkancs aan een reiziger,w ien het alsook de Marseillaise,zjn in 1797doorhet
gelukken zou, Timboektoe ,
te bereiken.Om Directoire verboden.
dien te behalen leerde CailliéArabisch,hulde
Caïro ot
'Kairo, in het Arabise'h M asr-al3.
dzl&l,isde
J,
<'
rbeteekent de zd.gdrlz
zich in een Moorsch gewaad en j'
afzich uit kaltira (.Vva
voor een Egyptenaar, die als klnd doorde hoofdstad n EgypteenligtOpdenregteroever

Franschen aan zjn vaderland was ontrukt. van de Njl, 11/a geogr.mjlvalzdeplaats?
Met 2000 fèanes, die hj metgrootemoeite waar deze rivier hare arm en uitzendt naar
verzameld had, verliethj den 18den April Rosette en Damiate:en tevens aan den rand
1827 Kakondy in Siérra Leone en trok dcr woestjn,die zlch hiert0tde heuvelente voet door onbekende gewesten. Na vele reeks van het Alokattam-gebergte verheft.
bezwaren en beproevingen bereikte hj den Eene geogr.mjllager en o1)den linkeroever,
3den Augustus het vlek Tim e in het zuiden waar zich thans hetdorp M itrahellnybevindt,
van Bam bara en voegde zich hier bj eene verhief zich weleer hetvorsteljke Alemphis.
karavaan. Eene w onde aan den voetnood- Later stichtten de Rom einen op den regterzaakte hem echth
er,
j om haar te laten Ver- Oever van den stroom de garnizoensstad Batrekken,terwjl zelf,tevensdoorscheur- bylon, die in 638? toen de Arabieren het
buik geteisterd,moestachterbljven.Den9den lalàd veroverd hadden,onderden naam Fostat
Jantlarj 1828 verliethj Time,bereikte den (Tent) de hooftlstad van Egypte werd.Eerst
llden MaartDsjenne,scheeptezich in op de in 969,toen de dynastie der Fatim ieden aan
Niger en stapte denzostenAprilteTimboektoe het bewind kwam ,legde Goltar-al-K aid de
aanwal.Zjn reisverhaalbevatdebeschrjving grondslagen van Cab-o; Saladin omringde
van deze merkwaardigestadLAzoorzooverhj haar met een muur,deed op een heuvel van
dezegedurendeden korten tjd van zjn ver- het Mokattam-gebergte eene citadelverrjzen
bljf aldaar k0n leeren kennen,wantreeds en leidde het wateruitdeNjldool-houten
den 4denMeimoest hj haarwederverlaten, buizen derwaarts,welke ilzde16deeeuw dool*
0nà zich met eene karavaan naar M arocco te steenen waterl
eidingen vervangen zjn. Het
begeven.Na hetdoorworstelenvanverbazende volk geefïaan Caho dennyam van Masrten
moeijeljkheden bereikte hj Fez, vanwaar I'osiat, doorhen Masmal-Atikah geheeten,is
hj zich westwaartswendde.Den 7denAugus- bj de Europeanen als O'
ad-cairo bekend.
tuskwam hrj teTangor,metlompenbedekt, H et hedendaagsche Cairo beslaat eene opna 528 dagen van ellende en gevaar, en pervlakte van 'j
', En geogr. mgl,telt30000
spoedde zich vanhier naar Parjs, waarhj huizen en,naar m en m eent,meerdan240000
i
nwoner
s
?
waar
onder
zich 200000 M ohammeop eene eervolle wjze ontvangen werd.Hj
ontving erdenuitgeloofdenprjsbenevenseen danen bevinden, 20000 Kopten,4000 IsraëJaargeld van 1000 francs.Na de uitgave van lieten,5000 Grieken,9000 EuropéscheChriszjn werk keerde hj naarhetland zjner ge- tenen en een aantalArméniërs.De stadheeft
boorteterur,kochtereenkleinbuitenverbljf onderscheidene,wjken en 6 vrj regte en
en wjddezlch aandenlandbouw,terwjlzjne breede hoofdstraten meteene menigte straatmedeburgers hem hulde bragten doorhem tot jes en stegen,die vooreen gl*
ootdeelz0o
maire der gem eente Lobaderre te benoemen. naamv zjn,dat de bewoners dertegenover
Hi
j droeg echter in zjn ligchaam de kiem elkander gelegenehuizenelkaârvandebalcons
eener ziekte, waaraan hj den 17den Mei1839 de hand kunnen geven.De woningen zjn in
a1s martelaarderwetenschap bezweek.Zjne den regel van gelen kalksteen Opgetrokken
reis-aanteekeningen zjn doorJomardbewerkt en m et platte daken voorzien;daarachterbenden zich gewoonljk kleine ttlinen.Tn de
en uitgcyeven onder den titelrlournald'un vi
voyare a Tembouctou et à Jenné dans Moeski,de voornaamstestraatderEuropésche
wjk,vindtmen fraaiewinkelsen hôtels,z00l'Athjt
ze centrale (1830,3 dln).''
Calnc> w ortel (radix caïncae), ook cc- als men die in de steden van ons werelddeel
Mnca en a ioeoeca-wortelgenaamd,isdew ortel aantreft, en aan den noordwesteljhen hoek
van Ckiococca Jz
wlf/'
lw. Mart.,ook welvan van het Esbekiéh-plein een station van den
C.densifolia,maarvolgensMarti'
unenLangs- spoorweg, die de stad met Suèz en met
tlor./'vooral van C. seandens .
Pïe#el. Deze Alexandria verbindt.De binnenstad heefteen
w ortel is van buiten rimpelig en geelachtig Saraceenseh voorkomen, en bezienswaardig
bruin, en van binnen vuilwit;hj heett een zjn er vooralde moskeeën,die erten getale
eigenaardigen reuk en een sèherpen)bitteren) van 300 aanwezig zjn, hoewel vele van
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deze in puin liggen.Demeest-beroemde zjn van handel en ntjverheid jverig werkzaam
die van Aehmed-ibn-Taeloen,in 879 naar het zjn.Dehoofdstad van dit graafkhap ishet
l
1lodèl der Kaaba in Mekka gebotlwd,en havenstadle W ick) de blûejende zetel der
die van Ilàk'
i
m , in 1003 voltcoid,beide in Schotsche haringvisscherj.T0t Caithnessbespitsboogstjl. Belangrjk is ook die van hoort 00k het eiland Stroma in Pentland

Aszkar, omdat aldaar eene Mohammedaansche universiteit gevestigd is, welke in het
oosten wegens hare godgeleerde en regtswetenschap grooten roem bezit.De schoonste
is die van sultan Hassan,in de 2de helftder
14de eeuw verrezen tegenover de poort der
citadel,hoeweldeeersterangonderdenieuwere
m oskeeën wordttoegekendaan die dercitadel,

Frith.

Cajanus Dee.isdenaam van eenplantengeslacht uit de familie derPeuldragers(Leguminosae), hetwelk in de keerkringslanden

heesters Omvat met vindeelige, 3-tallige bladeren en gele bloemen. C. boolor Wallich.

(C.indicus Spreny.)iseenboompjeterhoogte

van een paar Ned.el,datinOost-lndiëgroeit
in Turkschen stjl gebouwd. Andere merk- en lancetvormige bladeren,benevensintrossen
waardige gebot
lwen zjn de Mameloeken-gra- vereenigde gelebloem en draagtm eteeneroodc
ven,eene groep van kleine moskeeënvooraan vlag,alsmede j
rroene, rood-gevlekte peulen
in de woestjn,het grafvan den khalifEs- met 4 roodeOfllcht-gele,aangenaam smakende

StzleA-l7
'oesbj deKltanFF
zclïl-bazaarmethare zaden.Een dergeljk boompjeis C.yalmsDec.

binnenpleinen e1lbogengangen,voorts eenige (Oytisus Cajan L.4,en de wortelsen bladelikt
andere bazaars,eenigc poorten enz.Ook be- ren van beide worden in oost-lndië gebrt

zoektde reiziyerergewoonljk detuinenvan tegen bleekzucht,tandpjn enz.
den onderkonlng op het eiland Roda in de
Cajepoet-olie,afkomstig uitdebladeren
Njl, het steenen wotld ot' een aantal ver- van eenlge Myrtaceën, die op de Molukken
steendeboomstammeninhetMokattam-gebergte groejen,nameljk uitdievanMelaleuoaZ-ct?enz. Caïxo is de voornaamte stapelplaats van dendron L. en M. Cqjez
l
ffi Roœb.: is eene
denhandelin hetnoordoosteljk gedeeltevan aetherische olie,die dâa'r ter plaatsedool'disAfkika, het middelpunt van verkeer tussehen tillatie vau gemelde bladeren met water
Groot-Brittanje en Indië? hetbrandpuntder verkregen wol'tlt en vervolgens in Europa in
Mohammedaansche geleerdheid e1zhet bontge- den handelkomt.Zj isdun-vloeibaarendoor
kleurde vereenigingspunt van allorlei volke- eene chlorophyl bevattende hal's licht-groen
ren. Geen half uur gaans van dââr ligtaan geklellrd,doch men kan haardoorrectiicatie

deCNj
lharehavenplaats,Boelakgenaamd. van dezekleurstofbevrjden alsmedevan het
althness,hetmeest-noordoosteljkegraafkoper, hetwelk zj bj haar bereiding in

schap van Schotland)qrenstten noorden aan koperen vaten Opgenomen heeft.Haar reuk
de Pentland Frith, d1e het van de Orkney- is doordringend en specerjachtig en zweemt

eilanden scheidt,ten OostellaandeNoordzeet naar dien van een mengselvan rosmarjn en
ten zuiden en westen aan Sutherland en telt kamfer, - haar smaak scherp,bitter,kamop ruim 331/: L geogr. mjl omstreeks ferachtig en achter in delteelverkoelend.Mrat
40000 inwoners. De kustis er steilen rots- ha
ar scheikundig zalnenstelbotreft'1ko
zmj
olmt
wate
achtig en van vele baajen en l
tapen voor- overeen met het hydraatvan een Ko
zien. T0tdeze laatstenbehoorenDunnet-head, stof(2C,Ha+ Ha0).ErisveelvalschecajeDuncansbay-head en Noss-head.De zee is er poet-olie in omloop, die bereid wordt door

wegens de talrjke stol.
men,waterstroomen distillatie van rosmarjn-,en lavendel-enter1oor
en klippen zeergevaarljk voorden zeeman. pentjn-olieOvercardamon en kamfer,elz(
Hetbinnenland is er in hetwestenenzuiden,
waar de M orven zich in hoogte van 1000
Ned. el verheft, bergachtig en woest,enelders strekken vlakten en veengrûnden zich
uit, die goede w eiden Opleveren. De voor-

naamste rivieren zjn de 'LA
hurso,de W ickw ater en de W ater ofFors,m aar geene van

deze is bevaarbaar.Tot de talrjke meren be-

koper ofbladgroen geltleurd.Ditmengseloilt-

ploft echter metjodium ,doch de echte eajepoet-olie niet. Deze laatste behoort tot de
krachtigste aethérisehe oliën, maar zj wordt
zelden inwendig, veelal uitwendig, bj kiespjn,verlammingen enz.,gebruikt,almede tot
het vsrdrjven van Ongedierte.
Caletanu:. Onder dezen naam vermelden wi
j.
@
Den heiligen Cqjetanus,den stichter van
eene monniken-orde. Hj was de telg van
een grafeljk geslacht in Venetië, studetlrde

hooren er de B'attin,de Brualvel, de Schurrevie en de Aliarvel.Het klimaat is erzeer
gematigd; de w ind waait er doorgaans uit
het w esten en noordwesten en brengt veel
regtm. De bosschen in het zuiden bevatten in de regten,begafzich naar Rome el1werd
vele herten en reeën,de vlakten veelhazen, er protol
zotaritls bj paus J'
l
tlius II.Aldaar
j hospitalen verri
jzen 011 stichtte er
konjnen en patrjzen.In Februari
jkomen er deed hi

vogels,Snowseetsgenaamd,en worden erin de orde der Thpatijlzen, die zich lloofdzakemenigte gevangen, waarna de overigen in ljk n'
letziekenverpleging e11ollderwi
jsbezig
April vertrekken.Aan de kustzjn veelha- houden. Avegens zjn belttleringsj-ver ontving
ringen en zeehonden,en delandbouw kw eekt hi
j den bi
jnaalnvan ,
?zit
?leqjager''.lli
J'overleed
er langs de rivieren tarwe, haver en aard- den7denAugtlstus1547t)n wortldoorClemensX
appels,terwjl de veeteelt,vooraldlschapen- heilig verklaard.

fetan'
ts, (àigollli
jk Tl
tomas de Tz
râo van
teelt,er in een bloejenden toestand verkoert. Ct
-eta), ()
011 kttrl
ttllljk rtà
gtsgtt
lltn-de.
Deinwonors,bljkbaarvanSkandinavisclteatl Oaêta (CaJ
J- A'Opgde zith l0t'dsvroeg bj tle Olt
leder
komst,zjn l
tloekelieden,die op lletgebied lli
3*
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Dêminicanen,verwierfdoorzjnegrootegeleerd- en kapen, en korto kustrivieren, zooals de
heid en ;*0r zjn onberispeljken wandelden Crati, de Niéto, de Corace en de Alaro,ruirang van doctorin de godgeleerdheid enwerd schen er door de rotsachtige dalen.Hetisduigeroepen t0t een leerstoel te Brescia en te deljk,dat dit land zjnegedaantevoor een
Pavia.In 1500werd hj yrocurator-generaal, groot deel verschuldigd is aan vulkanische

in 1508 generaalder Domlnicanen,en in 1517 krachten.In hetnoordenverheftzichdeMonte
kardinaal.Hj werd voorts doorLeo X afge- Pollino ter hoogte van 2200 Ned e1.- in
vaardigd naar D uitschland, om er htllp te hetmidden de Monte Selicella (1650 Ned.el)
vragen in den oorlog tegen de Turken en de 0n ten zuiden het gebergte van Asprom onte
leer van Lldher tevernietigen.Hj rieplaatst- (1400 Ned. el). Il
z ouden tjd wasCalabrië
geneemde op den Rjksdag te Augsbtlrg (12 e0n gedeelte van Groot-Griekenland,deG0Odober 1518)vûol'zich en eischte van hem boortestreek van Cltarondas,Zelencns,Prtu izûûwelhetherroepen van zjne leeralseene J:/d,:,Ayatltodes en andere beroemde mannen,

onvoorwaardeljke onderwerping aan hetge- en hetgewest,waarweleerPythayoras zjne
zag van den Paus. Bj de weigering van leer verkondigde. H ier verrees te voren het
Lnther vorderde hj van den Keurvorstvan genotziekeSybaris,doch thansiserhetvolk

Saksen, dat deze hem den hervormer z0u ln de diepste barbaarschheid verzonken.Het
uitleveren maar te vergeefs.Na zjne terug- klimaat wordt ervan oudsgeprezen,enslechts
komst te Rome werd hj in 1519bisschop op enkele plaatsen veroorzaken stilstaande
van Gaéta,ging in 1523 a1s legaatnaarHon- wateren in hetwarmejaargetjdeaanstekeljke
garjeem wjddezichvervolgensaan desttldie ziekten.Veelvuldige dauw geeft erfkischheid
derHeilige Schrift.Hj overleedteRomeden aan de gew assen,en reeds Plinilts roem t de
9den Augusttls 1535. Zjn voornaamste 4e- vruchtbaaxheid van den zwarten grond,die
schriR draagtden titelrcommentariiins.scrlp- er Overal,behalve in deM arceseto-vlakte,den
turam (1639,5 dln)''
,waarinhjzo0vervande kalkachtigen rotsbodem bedekt. De fkaaiste
Vulgata afwjkt,dathetd001'de Sorbonnea1s naaldboom-wouden beschaduwen er dehelling
een kettersch boek is verworpen.
der Apennjnen) vool
-ts groejen er de
cochenille-eik, de Oostersche plataan,de kaCakile Toltrnf,zieRaket.
Calabar is een land aan de westkust van stanje-en noteboom,dealoë en devjg,terAfrikaj in opper-Guinéa ten oosten van den wjl de esch er de Calabréschemanna 0I!lemond derQt
lorraofNoen gelegen.Hetwordt vert en tamarisken-enaardbeziënboomenzlch
verdeeld in 0'wd- en Nielt'
tv-Calabar en door aan de kust verheFen. Van eelze soort van
de Oud-calabar-rivier en de Bonny besproeid. riet(Sarachio)vervaardigendeinwonerstouw,
Debodem bestaateruitroodzandenteel-aarde, manden, m atten en netten; ook verbouwt

en tot zjne voortbrengselen behooren yams- men eruitmuntendenwjnengoedeolie.Graan,
wortels (hetbelangrjkstevoedingsmiddelder rjst,safraan,anjs,zoethout,vlas,hennep
ingezetenen), suikerriet, peper, palm-olie, en zuideljke vruchten worden er uitgevoerd,
sandelhout, ivoor enz.De bevolking bevindt en men heeft er 00k zeergoedezjde.Men
erzich Op een zeer lagentrapvanbeschaving, heet'
t er eene uitgebreide veeteelten vooral
en de voornaamste stad is er Dukestown of fraaije paarden,en de wateren zjnerbehoorNieuw-calabar Op een eiland in de evenzoo ltjk voorzien van visch. Bj Reggio vangt
genoemde rivier;zj telt 30-of40000 inwo- m en de Pinna wztzrizdtr, een schelpdier m et
ners,die een levendigen handel drjven.
zjde-achtige baarddraden,waarvan men eene
Calabozo of CalaWso is eene stad in de ketlrige stofvervaardig't.Men vischter koraprovincie Caraccas in de Zuid-Amerikaansche len,en de steengroeven leveren albast,m ar-

republiek Venezuêla.Zj ligtaan deQuarico, mer,gips,aluin,krjt,zouten koper.

telt omstreeks 5000 inwoners en werd in het
Schoon dit gewest sleehts 40 uren gaans
begin van deze eeuw door eene handelsver- van Napelsverwjderd is,bljftde Calabrees
eeniging uit Guipuzcoa gesticht.In de v0or- ruw en onbeschaafd.Tevens echterishj op-

treFeljkeweiden,diehaaromgeven,bevinden regt, gastvrj en eerzuchtig, maar ligt gezich talrjke rt
lnderen,die ereen belangrjk krenkt en onverzoenljk Jegens beleedigers.
llandelsartikel vormen. Voorts is deze siad Eene onwetende geesteljkheid voedt er het
beroemd door den veldslagvanBolirarenPals bjgeloof der ingezetenen.Naast enkele rjtegen den Spaanschen veldheer Cltoralen(3Fe- ken heeft men er armen in overvloed. Zj
bruarj 1820)en doordien vanBolinartegen hebben een eigenaardigen tongval,en hunne
den Spaanscllen generaalde/g Torre(24Junj taal bezit een grooten rjkdom van geestiye
1824),waarnadeSpanlaarden Columbiamoes- uitdrukkingen. Hunnen gebaren zjn levendlg
Calabme ishet zuidwesteljk schiereiland
van hetkoningrjk Italië,zoodathetgelegen

en krachtig,hunne vrouwen nietzeerschoony
en de gebrekkige regtsbedeeling geef'teraanleiding t0tvele procèssen.
Het land is gesplitst in de 3 provinciën
Cozenza,Reggio-calabria enCatanzaro,alzoe
genoemd naar hare hoofdsteden.Behalvedeze

die met de Apennjnenverbondenis,en teltop
eene oppervlakte van 315 D geogr. mjlen
omstreeks I'/z millioen inwoners.Langsde
kust vindtmen eeneafwisseling van baajen

zooals Cotrone (het(mde Croton),Monteleone
(Hipponium),Gerace,Pizzo,PalmienPaole
(alle met 7 t0t 10000 inwoners). De aardbeving van 20 Februarj 1783 heeft er 300

ten verlaten.

Calabrgje,ziePretz.

is tusschende TyrrheenscheZee,deStraatvan
Messinaj de Ionische Zee en de Golfvan
Tarente. Het bevat eene w oeste bergstreek, zjn er n0g enkele handeldrpvende plaatxn,

CALABRIZ-CALAMATTA.
steden en dorpen verwoesten30000menschen
bedolven.
Caladium Vent.et Dpren.fisdenaam van
een plantengeslacht uitdetàmlliederAroïdeën,
hetwelk knolgewassen omvat,die in Braziliè'
en andere keerkringslanden zoowelt0tvoedsel
als t0t geneesmiddel dienen. C. eseulentll,m

3T

Boulogne met Axai
ens en Parjs verbnnden is.
Calais behoorde in de middeleeuwen tût
het graafschap Boulogne en droeg t0tin de
13de eeuw den naam van Scalus.W egens

hare ligginq was zj meermalen hettooneel

van den strjdtussehenFrankrjkenEngeland.
Vent.(A1.um esculentum L.,Colocasiaesculenta NadatE dm rdI1Ivan Engelandin denslagbj
Scltott) ot' gvaterbroodwortel behoort te htlis Crecy den 25stenen 27sten Julj1346deFranin de warme gewesten van Amerika,Oost- schenonderPhilippeTv geslagenhad,belegerde
Indië en de Zuidzee-eilandenengroeitmeestal hjCalais,om een vast punt tehebben opden
'
in hetwater?dot
!h ook Op droogen yrond in vjandeljken bodem.Naverloop van11maan-'
de dorpen,achter de huizen,in nzorslge stra- den veroverdehj destad den 14denAugustus
ten enz.? en w ordt dopr velen gekweekt.De 1347. Toen Parjs den 13den April 1436 in
knolatthtlge wortelsztjn ietsgrooterdanwal- de handen was gevalltàn van Karel Tzrff,bleef
noten, hebben een sc,
herpen smaakt m aar Calais de eenige plaats van bt
llang, die de
w orden niettemin gekookt en geroosterd ge- Engelsehen in hunne magthadden.Om hun
geten.Vooralechter worden debladeren onder die te ontrtlkken, verstlheen hertog Pltilips
den naam van Caraibésclbe kpp/ a1s voedsel 0/,47/ Wt
?k/rppolc
lï; in Juli
j 1436 vöör de stad,
gebruikt,terwjlmen zegelknollsd 0!)wonden maar moest,weldra hetbeleg opbreken.Calais
legt. 0. Recqnin'
t
çm TQSJ. (Artlm Segt
uutlm L.) bleef ntl (1oor (le Engelsohen bezet t0t aan
wordt een paar Ned. el hoog,groeitveelal den 8stenJanuarj 1.
558,toen hertog FranLois
in w eiden, aan rivieren en beken in W est- deG?
W.s:haaxinnam. Opdehoûgtovan Calais
Tndië en bevat een scherp en vergiftig sap, werd den 29sten Jtllj 1588 de Spaansche Arhetwelk zeer geschiktis,om linnentemerken. mada (zie Onder dit wpord) verslagen en vem
C.arborescensVent.(Arum arborescensL.4heett strooid. Ondel- den aal-tsbertog Albertns ran

eenedergeljkehoogte,enmenmaaktdescherpe
wortelsen de stengels smakeljk door ze te
koken. De bladeren en vruchten zjn blaartrekkend. 0.b'
lcolor TQ/J.(Art
lm bieolorAit.4?

Oostenri
jk uaaakten de Spanjaarden zich wel
(1595)? maar zj moesten het teruggeven bj
den Vrede van Vervins.B!j Calais werd den
is war m eester van het gebied van Calais

die in Brazilië tot voedseldient,wordt we- zlstcn Otltpber 1639 de Spaansohe zilvervloot
gens hare fraaje rozeroode bladeren in onze door de Nederlanders vernietigtl: 20 schepen
warm e kassen gekweekt.
leden sehipbreuk op de Engelsche kust, 16
Calais, eene belangrjke havenstad in het werden veroverd,en 14zonkenindedieptebtj
Fransche departement Pas de Calais,arron- CalaisenBoulogne,terwjlhetrampzaligOverdissement Botllogne in Picardië,gelegen aan schot i
n Duinkerken eenetoevlurtvond.In
hetnaauwstegedeeltevan hetEngelscheltanaal dien zeeslag verloren 8000 Spawaarden het
en aan den mondvanhetkanaalvanSt.omer, leven, terwjl de zegepraalden Nederlanders
is wegenshare verdedigingswerken,hal'ecita- op slechts10 sehepen kwam testaan.- Nabj
del, het fort Nietllet en de haal'omringende Calais ligt de gemeente St.Pierre les Calais,
m oerassen eene vesting van den eerstenrang. welke ongeveer16000 inwonerstelt,dievooral
Zj bestaat uit eene boven- en benedenstad in vlasspinnerjen en tullefabrieken werkzaam

en de noordoosteljkevoorstadCotlrgain,bezit zjll.
fraajewandelplaatsen,breedeen sierljkestra- Calam agrostis Wpf/z.is de naam vaneen
ten, praehtige huizen?een ruim marktplein, plantengeslacht uit de fàm ilie der grassen
2kerken,eenmerkwaardigstadhuis?eenebeurs, (Gramineae) en onderscheidtzich van het geeene Latjnsehe en eene zeevaartschool,eene slacht Agrostis (Struisgras) door aren,dieaan
boekerj met 11000deelen,en Omstreelts14000 de basis onzringd zjn door haren.Het omvat
inwoners,dieintàbrieken vanolie,zpep,leder, om streeks 70 soorten van grassen,waaronder
tulle,mutsen,katoenenz.werkzaam zjn.Vooits zich onderscheidenentlttigebevinden.C.tenelv

heeftmen ereenebelangrjkevisstsherjenveel fz
iz?kgroeitop de Alpen van Tyrolen dienh
handel in graan: wjl
z? olie, vlas? hout en zoolang hetJong is,t0t voedselvoorhetvee,
brandewjn. Calals is de zetelvan een paar en in volwassen toestand t0t hetdoorsteken
.

regtbanken, van een collêge?valleen land- van pjgen.C.l
anceolata .
/OJA.(Arundo Calabouwgenootschap en van eene vereeniging maq*
ostls L.jwordtlangerdan 1 Ned.elen
voor kunsten en wetenschappen.Het z0u er groelt in moerassige weiden in hetnoorden

echterzeerstilzjn,z0o nietjaarlt
iks25-t0t van Europa.Zj wordt,t0tdezelfdeoogmtl
rken

30000 reizigerserdoorheentrokken.Deondiepe als de voorgaande soorten tevens a1s middel
haven, die m et eene gestadige verzautling te tegen de waterzucht aangewend.
worstelen heeft, kan slechts kleine sttllepen
Calam atta (Lotlis),een graveul'derFranopnemen; zj wordtdoor5tbrten beveiligd. sche stthool,wel-d geboren teCivita-vecchiain
enin harenabjheid verheFen zich eelzezuil 1802,Ontving heteersteonderrigtinhetteeketel.gedachtenis der aankomst van Lodelmjk nenvan M arehettien Gian-qiaeomo,en begafzich

X VIII en een vuurtoren (1848). Vanhier
vertrekken dageljksstoombooten naarDover
in Engeland,en er looptook eenetelegraaijn
derwaarts, terwjl zj doorspoorwegen over
Rjsselmet België en Duitschland en over

weldra naarParjs,waarhj zichvormdenaar
de school van Inyres. Hj trad heteerstop

in het openbaar op de tentoonstelling van
1827 met eene gravure naar Dedrelu-Dorey,

Bajazet en de herder.''Nadat hj in 1881.
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algemeen werd zjn naam bekend d00rZjn
18 studiën van Lauterbrunnen en Meyringent
en door zjne Alpenpassen in 24 bladen, die
in Frankrjk,Engeland en Duitschland algemeel
z zjn verspreid. In die landen werden
XFranciscadaRimini'vanArydcFl#àr,maakte ook vele van zjne sehilderjen in olieverf
egen hooge qrjzen aangekocht, hoewel de
dennaam (
leskunstenaarsookbuitendeyrenzen t
este in Zwltserland bleven.Te Baselziet
van Frankrjk bekend.Van di
en tjd lseene me
anderegravurevan zjnehalzd,nameljk PD0 men van hem den Schreckhorn en den W etgeloftevan Lodewj;k XIII''naarecno stt
hil- terhorn, te Berljn den Handeek-waterval
derj van Inyres.Voortshebben wjvanhem en dien bj Alelrringen, enz.Dekunstheeft
eenige uitstekende portretten, zooals dat van haren lievelingt0tmillionairgemaakt,en sedert
IngresendatvanGeorgez
gt
zz
lt
sdiehjbeidenaar vele Jaren heeft hj zich onttrokken aan de
ool'
spronkeljke schilderstllkken vervaardigde. openbare hlllde.
N
'aardievanantleremeestersleverdehjda'
tvan Calam ianes is denaam vaneeneeilandenden Koning van Spanje,datvan Fowrzer,dat groep in den Oost-Tndischen Archipel?welke
vanA pl/en datvanPauldeJlWpcAd.vervolgens t0t de Phil
iypjnsche eilanden behoort.Hare
ontleende hj (1estofvoorzjnegraveenzaald voornaamsteellandenzjnLinacapan?Calamian,
aan de sttlkken van oude meestors,nameljk Busbagon,Dumeran en CuJ0, voortszjn
van Leonardo#1 Tvrinoi,Ra-faèl,GZ#t?Reni,.
2f
4- er n0g een aantalkleinere,en tezamentellen
bensenz.,en hj leverdedegravuresdaarvanop zj omstreeks20000 inwoners.Totde Spaande.verschillende tentoonstellingen.M en bew on- sche kolo14ie der Calamianen behoort 00kn0g
del'tinzjnektlnstgewrpchtenzooweldesmaak- hetnoordeljkegedeeltevanheteilandpalawan,
volle opvatting alsdegematigdheid,diehetbe- hetwelk doordenSultanvanBornéoaanSpanje
neden zichacht,naareFectteJagen.Tntusstt
hen is afgestaqn.
evenaarthj nog geenszinsdegrootstemeesters Calam ls,een beroemd Grieksch beeldhouop het gebied der graveerkunst; er zjn er w er,leefde om streekshetmiddender5deeeuw
geweest,diehem in sierljkeen vaste*behan- vööl' Chr. in het overgangstjdperk van de
delingdergraveernaaldovertroFen.Hjoverleed meerrtlwe Aeginêtische schoolt0tdenedelen,
.
?
/cllpd en
te Mllaan delz9denMaart1869,enzjnstoleljk beschaafden stjl van Phidéasj Tt?J
roz?.vooralwashjbedrevenlnhetafbeelden
overschot, naar Frankrjk gevoerd,iserte x '
.y
Nohant,het buitenverbljfvan GeorgezWzl#, van paarden,en die,welke zich in dellgevel
begraven.- 00k zjne echtgenoote Iosephâne van het Parthenon en thans te Londen beTtZJC-tKJ/. beoefent de schilderkllnst en heeft vinden, zjn vermoedeljk van zjne hand.
bj herhaling stukken op tentoonstellingen Paltsanos aanschouwde aan (1e poort der
Acropolis een Apkroditl (Venus)en eene k
gebragt.
%oCalam e(Alexandre),eenberoemdzwitsersch .:tl03#rtz van Calamis. en de laatste behoorde
landschapschilder,werd geboren te Vevay in volgensLneianl
u t0tdevoprtreFeljkstevrot
leen portret van Paganini gegraveerd had,
behaalde hj grooten roem door zjne graVl1r0 naar den afdruk, dien Antomarehi genomen had op St.Helena van hetgelaatvan
NapoleonL Ditsttlk,benevens degravurenaa?

1817 en z0u onderde leiding van denbankier wenbeelden. Voorts waren talrjke standbeelDiodaté zieh in den handelbekwamen,toen den, door dezen m eester vervaardigd, over
men na het ontdekken zjner gaven hem gele- Griekenland verspreid,en zelfs werdeenreusgenheidschonkom deteekenschooltebezoeken, achtige Apollo, door hem gewrocht, door
waarna hj een leerling werd van den land- Lnœtll'tbsnaal'Rome gevoerd en op hd Capischapschilder Didy.W eldra overtrofhj zjn toolgeplaatst.

meester.In 1842png hj naarParjs,bragter Calam us is de Latjnsche naam van
zjn Montblanc,de Jungfrau,het Meer van eeneschrjfstift,waarvan men zich bediende

Brienz,den Monte Rosa en den Mont Cervi!l in plaats van eene pen.Die stiften vervaar-

01!detentoonstelling enwerdlidvandeacad& digde m en doorgaans van eene rietsoort,
mlën te Brusselen te Petersburg.In1845ging afkomstig uit Egypte) Cnidus enz.Ook ntl
hj naarItaliëen keerde meteengrootaantal nog ztj
n zj in gebruik bj vele volkeren van
stukken uitRome en Napelsterug,waaronder het oosten en dragen den naam van Kalâm.
zich de rRuïne van Paestum''bevond die
Calam us of rotany is de naam van een
groot opzien baarde.Hj toonde,dathj de plantengeslacht uit de familie der palmen, en

Italiaansche natuur met Juistheid wistop te
vatten,algevoelde hj zich 00k hetmeestte
htlis in het Alpenlandschap. De gletschers,
demetsneeuw gekroondebergtqppen,hetgroene

zjne soorten onderscheiden zich nietallcen

(lo0r een ongem eenen groeiendooreeneeigenaardige vorming van den w ortel,maar ook
door haar gebruik t0t velerlei zaken. Die

water,datover de rotsen brulst,omgeworpen soorten zjn touwvormi
ye palmen,welke op
b-men, gezweepte wolken,veelkleurige ge- reusachtige grassen gelpken en stengels uit-

steenten,zietdaar(
l0voorwerpen,diehjmet zenden ter lengte van zelfs200Ned.el,zoodat
brengen,dat men in zjne stukken dezege- fen.Zjvormen eersteen grooten,metdorens
praal der klmst bewonderde.W j vermelden gewapenden heestermetvelekransgewjsgehierslechtsdenHandeck-w atervalinhetBerner geplaatste regtetakkenen vindeeli
ge,tegenOberland,hetVierwaldstittermeerenden storm overstaande bladeren. U it het m ldden van
in hetwoud.T0tzjnevoortreleljksteschep- dien heester rjst 0enstengelomhoogterlengte
pingen behooren de 4 Jaargetjden) door 4 van 4 Ned.el,die zich daarnainmetbladeren
zulk eene getrouwheid op hetdoek wist te zjinhoogtebjnaalleanderegewassenovertref-

veachillende landschappen vporgesteld.Meer versierde hkken verdeelt,en ten laatste ver-
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toontzich de touwvormige steugel,diezelden Men gebnlikt deze stengelst0t tot
lwwerk *p
zich regtstandigverheft,ma- her-enderwaarts schepen, t0t netten, wandelstokken enz. 0.

slingerend een steunptlntvindtbtjdeboomen riminalis IJ5IJ#.(C.RotangEL.ofbindrotting)
des wouds.Menheeft('
nlteltàstengelsgevonden is niet dikkel' dan eene penneschacht en
van verbazende lenyte.Langzamtàrhandkomen dientt0thetvervaardigenvanmatten,manden,
uit (
len oexsten strtllk 3 t
)f1,zulketouwente strhilden,ankerkabels enz.C.eqnestris W illd.

voorschjn metgeledingen terlengtevanongf
?- (C.Rotang '
rL.)bestaatuit8 of10regtstanveer 1 Ned. e1, die één vool'êéll voorzien diggeplaatstebladel-en,w aaruitzich eenstengel
zjn vaneen vindeelig,vanontlprenmetdorens terdiktevan een pjpesteelvexhefï,dielangs
gewapend blad.lleteintle van het touw ver- den bodem voortltruipt en overalknolvormige
deelt zich in twee lange horens,van welke w ortflls schiet,ofook w e1tegen boomen 0pde kgrtere een blad draagt, terwjlde lan- klim tqer w ordenvooralzweepenvangem aakt.
gere, in eene smalle bles uitloopentl,steeds
C.Draeo W llld.(C.Rotang @ L.4iseene
voortgroeit en zich ol1z de boomen slillgert. sflort?die f)1: Java o1
4 Stlmatra grodten waarllet rotang-totlw is van d(,basis t0t eene A-an 111011veelwantlelstokken vtlrvaardigt.D e
hoogte van 5 Ne(l.el (1001*ollne dikkestthol's stongels worden 100 Ne(
l.el lang.Uit ieder
omgeven e11 m et l-egttà,naaldvomnigt)stekels harer blad-okselskomtepn bloemtrosterlengte
bezet;van hier af is llt?t kaal tllzdraagtover van 8 Ned.palln,enharevrtlchtenzjnbedel
tt
elken afstand van l'uiiu 1 N()d.el een blad. mpt eolz() hartle, bruine hars?(lie den naam
Onder die schors ligtdat gedeelte,llvtwelk in llraagt van d'
rakenbloed (sangl
lisdxaconis).De
Oost-lndië metden naam van l'
Otallg bestem- inboorlingenvanSumatl'abrongen deafgevallen
peld w ordt.De versche rotang is kleverig op vrlchten in manden naarhuisenroeren daarin
hetgevoel,f:n slaat men iem and daarm edeo1) zoolang totdat (1e g0m er afvalt.Kleine balhetnaakte ligchaam ,dan komen er blaren ()p let:
jes: zoo gropt als eene boon,volqnen het

t
lo htlid.MTordthj met zand en watt)rafgeschutlrd, dan verdwjnt dit brant
lend sljm.
Menkaudengroenenrotanggemakkeljkbuigen;
droogt'men hem in den rook,dan wort
lthj
stjveren leverthetalgemeenbekendSpaanselt
rlef.Aan sttlkken,di0 lutln tbtwandelstokken
gebruiken wil, hangt m en maanden lang een
gewigt, om ze regt te maken,oi'men bindt
ze vast op eene lat en plaatst ze in den
rook. De rotang draagt zelden vruchten.Uit
(1f) bovenste blad-oksels komen bloemen te

zntrere drakenbloed (sanguis draconis in guttis
sive lacrymis),hetwelk,in bladeren van den
Licuala-palm gewikkttld, zelfs in Indië dutlr
verkoeht wordt. Daarna worden de vrtlchten

gestampten een wpiniy gekookt,waarnamen

de boveudrjvende stof erafschept,in palm-

bladen hulten onderdennaam vandrakenbloed

ï4 staren (in baelllis) in den handelbrengt,
t:rwjl men van deoverbljvende dikke zelfstandigheid n0g hetpetnpzzedrakenbloedïz
lkoeken

(in plaoentis) bereidt. Xen heeftot
lk andere
voorsehjn,waart
litzich deronde,metschub- soorten van drakenbloed,dio nietuit C.Drcco

ben bedokte vrtlchten ontwikkelen.U it den gehaald worden.Het echte drakenbloed heeft,
afgesnoden stam vloeit helder en drinkbaar op het vuur geworpen:eeu aangenamen geur;
water, en eindeljk bljftereeneroodaohtige het riekt nnar styra.'r cicziftx en wordtt0t
g0m achter.Sommire soorten,wordella1sge- retlkwerkgebrllikt.Deschildersbereidendaartlit

neesmiddelen gebrtllkt. C.pelrae'
lbsZovz
r.(C. eenefraaje l*
oode vorfstof,welkeop FlorenRotang e
x L.4 is de grootstesoort,bezitde tjusche 1ak geljkt, doch die men nietver-

dikste stammen en groeit in Oost-lndië in de mengen kan met Olie.O0k de Chinêzen gewotlden aan do oevers der rivieren.D itgewas brtliken het t0t verfstof voor papier, - de
is in Tndië nagelloeg onmisbaar voor de in- blat
leren der Licuala-palm en worden er m ede
boorlingen, zogclat m tln het aanvoert, w aar gtlkleurd, om daarna tot dekbladen van sigahet ontbreekt. Er w ordt a'llerleivltltlhtwerk ren te dienen,en in (
le apotheken wordt het
van vervaardigdqde Jonge twjgpnwordt
ànge- vool'al verkocht als tandpoeder.
A'oosterd en gekookt en alsgroente gegeten
Caland tAbraham)?een uitstekend Nederen men kaatlwterdeverstshekern. C.rtbden- landsch hooti
l-ingenieur van den w aterstaat,
fzlzzl Ll
mr. (C. Rotang y r.),de mtlest ver- werd geboren te Avestkapelle in Zeeland den
spreide soort, groeit overalaan dtl1111st van 22sten Maart 1789. Hj ontving zjneopleiding
Oost-lndië en verliest de doornachtige sdlors, aan hetvoormalig Instituutvoorzee-enwaterzoodat de rontlo,leverklourige rotang?md 2 werkon te Middelbt
ll'g e11 zag zich reeds in
naden voorzien, bloot kom t te liggen. De 1806 dgor het Departem entaal bestutlr van
stengels van deze sgortloop()n valz (leneenen Zeolandgeplaatstalsopziener bj de zeewerboom naar den anderen en hebbtln eeno aan- k0nvanheteiland'
Walcheren.Nadathjvoortsbj

melkeltjke lengte.Zj lovertdetaaistk'(li
'
lbuig- (1epgldersenbjd0naal
zlegvaneenenietlwehaven
zaamste stllkken votll.allerleivloohtwerk,voor texiddelburgbelangrjkedienstt
ln bewezenhM .
wandelstokken,pjlon, spietsen enz.Bj deze wtl
rt
l hj in hetlaatstvan 181G benoemd t0t
ziet men wel eens 10 stengl,ls uit t,t3llstam

ingeniellr vall tlon W aterstaatenvanPtlbliokt)

oprt
lzen.Hetsap isdrilzkbaar,maar(
1()sprtli- werken en bplast met d(.speciale en btlitententebitterom tûtspjstedionon.0.regmséoz
lfr. gewone dienstin hptvoormalig Staats-vlaan(C.rotang&L.4groeitinOost-TndiëOpdebergen deren.Nadathj in 1822 geplaatstwasbtJde
enaanrivierelz, isdtlnnerdandeoverigesoorten rjkswerken en Calamiteusepoldersbezuiden
maar zeer taai, wordt n0g geen 3 Ned.el de Sohelde, werd htJ in 1825 verhoogd t0t
hoog,maar draagteen touwvormigen stengel, iugenieur der lste klasse van den w aterstaat
die we1eens eene lengteheeftvan100Ned.e1. t
)n bolastmet de dienst op Schouwen enDui-
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veland te Zierikzee,en in 1829tevensmetdie diestadingebragt.Hjwas1idvanhetZeeuwsch
Genootschap van wetenschappen en van het
op heteiland Tholen.
Na in 1837 benoemd te zjn tothoofd-inge- ProvinciaalUtrechtsch Qenootschap van kunreliddervereeniging
nieur der 2deklasse,terwjlhj aanvankeljk sten en wetenschappian,ee
alleen in de provincieZeelandw erkzaam bleef, Scht
lttovaer, ridder der orde van den Nederen later tevens belast werd m et de kustvem landschen Leetlw , en commandeur der orde
dediging aan Stellendam in Zuid-llolland,- van de Eikenltroon.- Zjn zoon P.Cal
anh
na in 1850 den rang te hebbenverkregen van ridder Van de orde van den Nederlandschen
hoof
di
ngeni
eur
hoofd-ingenieurdereersteklasse,werd hj in Leetlw?- is desgeljks
van
1854 op herhaald verzoek eervol ontslagen den MTaterstaat en thans belastmet de veronder dankbetuiging vool- de gewigtige en betering van den W aterweg van Rotterdam

uitstekende diensten,doorhem gedtlrendebjna

naar Z00.

Calanda isde naam van een gebergte in
tegeljk benoemd t0t president derCentrale Zwitserland,4 of 5 uur gaans van Chm-,tusdiredie van heteiland W alcheren,welke be- schen deRjn fm de Tamina gelegen,enzich
trekking hj heeftwaargenomen t0taan zjn verheFende ter hoogte van 2330 Ned 0l.
Calandra (GiovanniBattista),eenberoemd
overljden op den lldenApril1869.
De talrjke geschriften van Caland geven Italiaansch mozaïek-werker,werd geboren te
nietalleengetuigenisvanzjnegrootebekwaam- Vercelli in 1586 en overleedin1644ofvolgens
heid,maartevensvan zjn jver,om t0tzjne anderen in 1648.Hj bragtzjnekunstt0teene
laatste levenslaren t0e deelte nemen aan de aanmerkeljke hoog-te, en de vochtigheid der
behandeling dergrootewaterstaatsvragen van St.Pieterslterk teRomebewoog Urbanlu VIII
den dag.Hj schreefeene pverhandellng Over en Innoeenii'lts X, om hetvervaardigen van
hetafzsgen van paalhoot
tlen en debestewjze onderscheidene schilderjen in mozaïek aan
van strand-en oeververdediging (1818)'9 doox Calandra op te dragen,zoodat 0ok thansn0g
hetZeeuwsch genootschaqmetgoudbekroond, velevan zjne meesterstukkenaldaartevinden
DHandleiding t0tde kennlsderdjkbotlw-en zjn.
zeeweringkunde (1833)''
, een boek,hetwelk Calandrinia Ilkmb.etWpszl.is de naam
do
er
thans n0g (1872) t0t zelfs uitAmerika t0e van een plantengeslacht uit de familiedo
eene halve eetzw aan den lande bewezen''en

ontboden wordt,rverhandeling over hetbou- poxtt
llaceën, hetwelk zich onderscheidt
w en van een fortin den m ond der W estçr- een z-deel
iyen,overbljvenden kelk metovale,
schelde (1836)'', pvlw
je beoordeeling van het holle blaadles,dool-bloembladen,diebeneden
ontwerp-reglement van administratie der p0l- het vruchtbeginsel zjn ingeplant, door een

dersin Zeeland (1856)9',pBeschouwingenover korten stamper met een 3-deeligen stemyel
den gezondheidstoestand van Nederland en en door eene langronde,3-kleppige,veelzadlge
bjzonder van Middelbtlrg (1857)'',pontwerp zaaddoos. Het omvat vooral Zuid-Amerikaanvoor eene zeehaven te Scheveningen (1860)'', sche zomergewassen,waaronder zichvelesiernNader betoog, hoe en door wien eene zee- planten bevinden, zooals C. discolor scF?.rcd.
haven te Scheveningen saoetTvordenaangelegd met licht-purperroodebloemenin Overhangende
(1.
862):1)XNadere beschouwinyen overhether- trossen uit Chili,- C..çrtwztst/lorl Lindl.met
stel en de verbetering der Mlddelburgscheha- nog grootere bloem en, - C.speetabilis Of/o
ven (1862)'')DEenigebeschouwingenovereene et Dïefr. m et levendig-purperroode bloem en,

Noordzeehaven vöörAmsterdam (1863)''
,Bj-

C.speciosa .
rïs#J.metligrenden stengelen
men, van vloed en eb enz.(1867)''N0g een zjn éénjarige,saprjkegewassen,die van het
dmge tot de kennis der golven en der stroo- talrjke bloemtrossen in Cahfornië enz.Het

Nioord over eene Noordzeehaven vöörAraster- voorlaar tot den herfst bloejen. Het zaad

dam (1868)''
, nontwerp vooreen open vaar- wordt gewoonljk in teelaardeineenpotgelegd,
water van Amsterdam naar de Noordzee'' en en de kleineplantlesverplaatstmenvervolgens
DHistorisch overzigt en opmerkingen betrek- in grootere potten.
keljk de ontwerpen t0t verbinding van de
Calandrone is de naam van een blaasNoord- met de Zuiderzee langs Amsterdam

instrument,waarvan deItaliaanschelandlieden

zich bedienen t0t hetvoordragen vaneenvou(1869)''.
Hetisverbljt
lend,op te merken,hoe men dige melodieën, alsm ede t0t het begeleiden

M n de groote verdiensten van dezen werk- van hunne volksliederen.Hetheeftgaten,even

zamen man van verschillende zjden regtliet als de Quiten bj den mond 2kleppen,die,
wedervaren.In 1833 werd hj t0tlidvanden a1s zj geopendwordenjden tooneendoortogt

'Rmqd van Zierikzee,in 1842 t0t lid van de
Provinciale Staten Yan Zeeland,en in 1839
door den Koning tot lid der Commissie voor
de regeling der afwatering van Vlu nderen te
Gent benoemd. O0k de Nederlandsche Maat-

verschaFen door 2tegenoverelkandergelegene
openingen.

tewinnen overde ontwerpen t0tdoorgraving
van Holland op zjn Smalst,en weinlge weken voorzjn dood werd hjdoordengemeen1:=:1 van Amsterdam geraadpleegd over de
bezwaren,tegen de spoorweg-verbinding bj

hr
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jagdeen.laDl
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ds
ecshio
t
lderdomsnietlangerwilde
eddewaarschjnljk te Susa.

Calanuslewa
sdeeAl
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anis
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rwjsgeer,dieop

83-l-al-igen
de Grpo/:, bj
zjn tertlgkeer van zjn zegetogt,van Taxila
schapyj t0tbevorderingvanNjverheidmaakte aan de Indus afvergezeldc en zich voor de
gebrulk van zjne talenten door zjn raad in Oogen van het geheelelegerverbrandde,omdat

Men voegterbj,dathjdenkortdaarnavolgenden dood van Alexander voorspeld heeft.
Calls (Jean),hetslagtoâbrvangodsdienst-

CALAS- CALATRAVA.
haat en van do gebrekkige Fransche regtsbeCalatasm i is eene stad in de Siciliundeeling in de voorgaande eealw,werdgeboren scheprovincieTrapani,;geogr.mjlentenzuidden 19den Maart1698te LacaparèdebjChar- westen van Palermo en aan den bergpas,getres en woonde alsProtestantsch koopmante leidende naarMarsala,5geogr.mjlenvandaar.
Toulouse met zjn gezin,hetwelk uit zjne Men vindt er 10000 inwoners,een altaar md
echtgenoote 4 zonen,2 dûchtersen eene R. fraaimozaïekwerk in de kerk van Sta Croce,
Katholieke dienstmaagd bestond,geruimentjd en in hare nabjheid debouwvallen van Sein ongestoorden vrede.Zjn oudste zoonMarc gesta.Zj heeftharen naam Ontvangen vande
AntA e, die in de reqten gest
udeerd had en Saracenen, die haarden 22stenAyril828 inop aansporing 4er dlenstmaagd t0t de R. namen en langen tjd in bezithlelden.Niet
Katholieke kerk was overgegaan,vond men ver van deze stad werd dLn 15den M ei1860
illodober 1761opyehangen aan de det
lrvan deNapelschegeneraalLandinaeengevechtvan
den winkel.Eene dlepe zwaarmoedigheid,die 7 uren door Garibalditeruggeslagen.
zich reeds lang van hem had meester g0Calatanisetta ot'Caltanisetta,dehoofdstad
maakt,wasongetwjfeld de oorzaak van dien vaneeneevenzoogenoemdeItaliaanscheprovinzelfmoord. Het graatlw , dool
-gewetenlooze cie(561
/s(ngeogr.mj1met225000inwoners),
?riesters opgehitst,beweerde echter,datde ligtten zuidoostenvanPalermoOpeenevrtlchtJongeling door zjne eigene bloedverwanten barehoogvlakte in hetmidden van heteiland
uit haat tegen de R.Katholieke godsdicnst Sicilië,aanden oevervandeSalso,isregelmatig
was omgebragt. Het geheele htlisgezin werd gebouwd,beziteenhooggeregtshot',eenkasteel,

in den kerkergeworpen,en eene geesteljke eenecitadel,inharenabjheidaardolie-bronnen
broederschap bezorgde aan den overledene en zwavelgroeven,benevensbjna20000inwoeeneplegtigebeqrafenis;ook deDominicanen ners,dieeenigenhandeldrjven.Hierbehaalden
hieldeneeneljkdlenstvoordengewaandenmar- den zdenSeptember1820deKoninkljketroetelaar, en niemand twjfelde aan deschuld ?en onder Pepedeoverwinningopdeoproerige
der ketters. Folteringen zouden hen t0t be- lnW 0n0l*S van Palermo.
kentenis dwingen,maal.zj appelleerden aan
Calatrava (D0n JoséMaria),eenSpaansch
het Parlem ent. Dit verklaarde, hoewel met staatsman,werdqeboren den 26s
ten Februarj
eene kleine meerderheid, de beschuldiging ge- 1781 te Xerida ln Estremadura,studeerde to

grond en gafbevel,Om Calas0? gewoneen Badajoz in de wjsbegeerte,teSevillain de
op buitengewone wjze te pjulgen,hem te regtsgeleerdheid en vestigdezich in zjnegeradbraken en hetljk teverbranden.Ditvon- boortestad als advocaat.Dealgemeeneachting,
nis werd den 9den Maart 1762 ten uitvoer die hj door zjn karakteren door zjnebegelegd. Calas onderging hetmet ongemeene kwaamheid verworven had,was oorzaak,dat

standvastigheid,en een andervan zjnezonen hj in1808bj hetverzetvan Spanjetegen de
Nverd ill een klooster opgesloten, vanwaar FranschedwingelandjindeJuntavanEstremahj echterontsnapte.Zgn gezin begafzich ntl dura en in 1810 in dealgemeeneJtm taop lsla
naar Genève,waarzjneongelukkigewedtlwe, de Leongekozenwerd,waarhjsehitterdedoor
wierverstandeljkevermogensdbordatongeval zjnevrjheidsliefdeen welslyekendheid.D00r
veelgeleden hadden,een grootaantalvrienden Ferdinand VII werd hj ln 1814 als een
vond.Voltaire,dietoen teFerneyzjnverbljf gevaarljk lid derCortesnaarMelillaverbanhield,gafkennis van die zaak aandenStaats- nen,en 6Jaren eenerel
lendigeballinqschap
raad te Versailles en vorderde eene revisie vervulden hem met een w revel,die zlch na
Van hetprocès,terwjldeberoemdeadvocaten de herstelling derconstitutie,na zjne tertlgElie de ./ct:fzzzloz?f en Loissea'tb de Maltleons roeping in 1820 en na het nemen van zitting
openljk de verdediging van Calas op zieh a1s afgeyaardigde in de nietlw e Cortes duidenamen, en geheel Frankrjk in gespannen ljk openbaarde. Zjne regtsgeleerde kennis
verw achting den aioop verbeidde.Na inzage,
te hebben genom en der acten,(loorhetParlem ent uit Toulouse ontvangen,werd in 1765
door den Koning en den Staatsraad metalge-

meene stemmen het vonnis vernietigd; zj
verklaarden Calas onschuldig aan de hem te
laste gelegde misdaad en verleenden aan

zjne familie aanzienljke geschenken als-

verhief hem t0t éélzvan de leiders der ver-

gadering,en hj sprak vooralmetkrachtvoor
de opheëng van hetmajoraaten yandeheerljke regten. Zjn ontwerp van een wetboek
van straf
kegtwasvolgensde Spanjaardenmd
bloed geschreven.Na de olztbinding dereerste
Cortesleiddehj in afzonderingeenambteloos
leven, doeh in 1823 werd hj benoemd t0t

m ede de teruggave der verbeurd vexklaarde minister van Binnenlandsche Zaken en kort
goederen. Eene levendige 'voorstelling dezer daarna belastmet de portefeuille vanJustitie.
gebeurtenis vindtmen in het werk van B'
tbn- Het wasvooral zjn werk,dat de Koning
yener rrroissermonssousLol
zis XV''.Zj is eerst naar Sevilla en vorvolgelzs naar Cadix
meermalen voor hettooneelbewerkt?en ook ging.Hierdeed hj,doordeFranschen in (
le
schilders hebben daaraan stot'ontleend voor engto gebragt, aan de Cortos het voorstelt
m erkwaardige kunstgew rochten.
om zich te ontbinden,zich naar den wensch
Calascione of Colascioneis een muziek- desKoningste voegen endezen dieuitgebreide
instrum ent,dat in Italië gebrtliktw ordt.H et staatsmagt te verleenen,welkedekroonvöör
geljkt op de guitarre,maar bevatslechts2 de afkondiging der constitutie bezat.Tevens
snaren, die met een plectrum van veerkrach- bragthj een besluitop hetpapier,waardoor
tige boomschorsot'met de vingers wordenbe- in naam desKoningsamnestiewerdtoegekend
speeld.
aan de voorstanders der constitutie.Toen dit
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echter den 3osten September 1823 door den grootwaardigheid-bekleeders en staat, geljk
Ko
ningverwoqen werd,nam Calatrara over alle Spaanscheridderorden,onderhetrconsejo
GibraltardewpknaarEngeland,waarhtjzich real de las ordenesy'' waarbj zj haar eigen
bezig hield metdesttldiederregtsgeleerdheid, ?rocureur-generaalen Escaalheett.Sedert1808
alsmede met die der Britsohe gesehiedenis en lszj eene qrdevan verdienste.

wetgeving.Zjnetegenstandershaddendegrof-

Calcagnl(Tiberio),een Italiaansch beeld-

ste smaadheden voor hem ten besteennoemde houwer nltRecanati,waseendermeestgelierde
hem den doodgraver der constitutie. Na de leerlingen van M ielteleA nyelo en een helper

Juljrrevolutiewerd hj lid van debesturende van dezen grooten meester.Xen zegt,dathj
plp de St.JansJtlnta te Bayonne,maartrok,na demislukte naarhet plan van M iehele x4zl
-t
onderneming van M ina,wedernaarBordeaux. kerk teFlorencegebouwdheeft.Zjnbroeder
Het restatt
lto real'', den loden Al
yil1834 Antonio vervaardigde de 12Aposteleninzilver
door M artinez de la .24/.
:1 uitgevaardlgd,riep voor de kerk teLorett:en eenfraaistandbeeld
l!s V in brons.
hem enandereuitgewekenennaarSpanjeterug, van kbûœt'
waarna hj assessorwerd in hethooyste ge- Calcar.onderdezelznaam vermeldenwj:
regtshofvoor Spanje en Indië.Hj 8r1stech- Hendrik ran Calear, geboren in 1328 te
ter de gematigdheid zôô wtlinig in achtte Calcar in hethertogdom Kleef.Hj studeerde
nemen, dathj na den opstand dernationale te Parjs,werd erbaccalaureusin degodgegarde te Madrid tegen hetministérie Toreno
alleen door het optreden van M endizabalaan
den kerker ontkwam .Toen een gedeelte der
bezetting van Ildefbnso in den nachtvan den
12den op den l3den Augustus 1836 de constittltie van 1812 opdrong aan de Koningin
en na hetaannemen daarvan het ministêrie
Isturitz aftrad,werd Calatrara voorzittervan
het nieuwebewind,doch de omstandigheden
w aren hem te sterk. Verkeerde maatregelen
en verlegenheden volgden elkander 0p,- de

leerdheid en zag zich daarna benoemd t0t
kanunnik,eerstte Keulen en toen teKeizers-

naar de Koningin en zelfs de wetgevende
magt zich moest voegen. - Geen wonder
alzoo, dat oproerige oëcieren van Es
pœrtero
deiz 17den Augustus 1837 de aftreding van
het ministérie verlangden. Calatrara ontving
zjn ontslag,dech zagzichvervolgonsdoor0nderscheidene gewesten voorgedragen als lid
van den Senaat.D e Koningin deed hem zitting nemen voor de provincie Albacete,doch

de schilderktlnstOnderde leiding van ranF-//c/r
en begafzich vervolgensnaarDordrecht,waar

llj had nu alzjn invloed verloren en overleed te Madrid den 24sten Februarj 1846.
Calatrava (Ordevan),ookOrde'
ptzzlSalrafgz
rrtxgenaamd,is eene Spaansche geesteljke

hj een leerling van Titiaan en sehilderdezoo

weerd. In 1366 werd hj Karthtlizer monnik
in hetklooster van St.Barbara te Keulen en

vervolgens abt van een dergeljk kloosterte
Arnhem. O0k in andere kloosters bekleedde

hj die waardigheid,totdathj zich in 1397
wedernaar Keulenbegaf,waarhjden zosten
December1408overleed.HjschreefpEpistolade
rebtlsdiversistractans''enrpsalterium autpotius

Rosarium inlaudem B.VirginisMariae(1448).''
lf.sran Ctzlt'trr,een verdiengeldeljkel100d werdallengsgrooter.enhjver- Joltannes kv// Atxz/'
100rmeeren meerhetvertrouwen.Hjoefende steljk schilder. Hj wcrd geboren te Calcar
ten laatste eene soortvandictatorschap,waar- omstreeks hetjaar 1500) legde zich t0e op

hjgehuisvestwasbjdenherbergierJank
vzèïtff,
diegewoonljk dereizigersvermoorddeenuitplunderde.Eene dochter des huizesvattegenegenheid op voor den sohilder en redde hem

uit het dreigend gevaar door eene tjdige

waarschuwing, waarna hj zich in 1535 of
1537 m et haar naar Venetië begaf.Hier werd
tlitstekend in den trant van dien m eester,dat

m0n beidersttl
kkenuaauweljksonderscheiden
kan.Vandâârbegaf'hjzichnaarNapels,waar
hj in 1546 overleed. Zjne schilderstt
lkken
alsook zjne teekeningen hebben eene hooge
ktlnstwaarde.Van hem is eeneMaterdolorosa
in de Pinâcotheek te Munchen, en de fraaje

ridderorde, gesticht in het midden der 12de
eeuw tergelegenheid van de verdediging der
stad Calatrava tegen de Mooren,en in 1164
door paus A leœander 1II bevestigd.D0n Gamcïtz,
: w as de eerste grootmeester. De ridders ontleedkundige platen van hetw erk van Vesastreden in den beginnevoorspoedigenvermeer- 12f
x,
: ,De ht
lmanicorporisfabrica''zjn door
derden de inkomsten,de magt en hetaanzien hem ln hotlt gesneden.
A lbertlu ran Ctzlclr,een veelbolovendNederderOrde,maarin -letongelukkig geveehtbj
Alarcon (1195)verloren zj ecn grootdeelder landschgeneeskundige,die,geboren teDeventer
vruchten vanhtlnnevoormaligeoverwinningen, in 1800,reeds den zlsten Junj 1825overleed,

Ja, 2 Jaar later moesten zj zelfsCalatrava, nadathjdegoudenmedaille opdegeneeskun-

den zetelder Orde ontruimen en naar Salva- digevraag derUtmohtschehoogeschoolverwortièrra terugtrekken,en na hetYerliesvandeze ven en in 1823dendoctors-rangverkregen had.
tvv Calcam,zie Schiotliny.
vesting naar Zurita.In 1212 heroverden zj Elise '
Calatrava? maar het Huis der Orde is sedert
Calcedon,eenevoormaligesta'
dinBithynië
1207*te Salvatièrra.In 1487 werd het groot- (Klein-Azië), niet ver van de ZwarteZee,
meesterschag vereenigd met de krooll van thans t0t een gering dorp vervallen,is,naar
Spanje.Derlddershieldenzichaande3gewone men meent,in de 7deeeuw vôôrChr.gesticht.
kloostergeloften en waren daarënboven verde- Zj is vooxal bekend weqens do algemeene
digersvan de onbevlekte ontvangenis.Schoon kerkvergadering, aldaar ln 451 gehouden,
sedert1700 aanmerkeljk verminderd,bezitde w aarop Diosoltros, patriarch van A lexandria,

Orde n0g altjd uitgestrekte goederen en aan- werdafgezet,terwjlmenerdeleeraangaande
merkeljke inkomsten.Zj teltonderscheidene de natuur van Christusvaststelde.
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Calceolaria L.is de naam van een plan- veranderde gedaante achterbleven. W anneer
tengeslacht uit de familie der gemaskerdbloe- men waterbevattende zouten,zooalsvitriool,

migen(Personatae),redeelteljkalzoogenoemd van waterbevrjdde,wanneermen kalksteen
ter eere sran den kruldkundige Caleeolari,ge- brandde, die in de gloeihitte zjn koolzuur
deelteljk omdatde bloem grooteovereenkomst verliest,wanneermenplantaardigeendierljke
heeft meteen Bchoen ofpanttdel(Caleeolns). stoFen verbrandde,zoodatalleen de aschoverHetonderscheidtzich dooreen4-deeligenkelk,
eenekortebloemkroonm etgaafkandigebovenlip
en zeergroote,schoenvormigeonderlip,2meeldraden, puntigen stamper en eene z-hokkige,
z-kleppige zaaddoos.Het omvat omstreeks 90
soorten, die meestal in Zuid-Amerika en op
de Falklands-eilanden tehuisb8hooren?zoowel
heestersals kruiden en slingerplanten.T0tde
heesters behooren C. alba Aiz et Car., C.
araeknoidea Grt
l ., C. aqv tica Sàrf.Berol.,
C.Ifcolpr R'tdz et Car.,C.eœcelsa Grak.enz.,
meest alle uit Chilien zich onderscheidende

door een langdurigen bloeitjd.overbljvende
kruiden zjn C.ehiloentisLlndl.)C.FpJA:r.
/!Iï
Ait.van deFalkslands-eilanden,C.planta/nea
&M
ZZICJA,- tweejarige krtliden zjn 0.eorym-

bleef, - dan gafmen daaraan de naam van
Calcinatie.Gecalcineerdhertshoorn,gecalcineerde elandsklaauwen enz.vervulden weleereene

belangrjke r0l in de geneeskunde.Tegeljk

met hetphlogistisch stelselis ook deuitdruk-

king ealoinatieuitdewetenschappeljk-chemische terminologie verdwenen.Toch heeftzj
het burgerregt behouden onderde schei
kundige bewerklngen in de beteekenis van verhitten bj aanmexkeljken aanvoer van lucht,
ten einde water en bewerktuigde zelfstandighedenteverwjderen.Mencalclneertdonkergekleurde ruwe potasch, om dej
''organische
stoflbn te vernietigen,die van hetonvolkomen

verbrandehoutzjnachtergeblevenenzooëoendeeen witprodtlctteverkrjgen,- waterhouJpdl Rwiz et Car.,en C.pendula JSII/e:J van dendesoda,om ze van watertebevrjden,
Chiloë, en éénjarigo C.glandnlosa.
&.
g.et beenderen,om daartlitbeenderen-ascl,temaken
Heer., C.pinnat
a L.en C.seabiosafolia Sm. enz. T0t het volbrengen van die bewerking
uit Peru.
maaktrpen gebruik van een calcineemoven.
De calceolaria's zjn als sierplanten zeer Calclum , een licht-geel metaal, behoort
gezocht.Zj houden nietveelvan vochtigheid t0t de enkelvoudige stofen en wordt in de
en warmte en groejen het best in frissche scheikunde aangeduid door Ca. Het is het

lucht Op een zandigen, wêlbemesten grond. eerst door Da't)y in 1808 langselectro-chemiZj moeten van Februarj ofMaartaftelkens schen weg verkregen. Hiertoe ontbindt men
in grootere potten worden geplaatst,en men bevochtigden koolzuren kalk door middelder
dient zeer voorzigtig tewezen methetbegie- ztlil van Volta of men leidt kalium-dampen
ten. Des wintersmoetmen aan deze planten over kalk, diein eenejzeren buist0tr0odeene lichte,luchtige en drooge plek in dekas gloejens toe is verhit.Lies.
SPI/J/
:Jen Jobin
of in de kamerverschafen.Zj hebben 1 t0t bereiden het door ontbinding van iodcalcium
50 C. warmte noodig,maar men gunne haar met natrium, waarbj de kroes door m iddel
zooveel mogeljk vrje lucht.In hetvoorjaar eener schroef gesloten wordt.Caron ontbindt
brengtmen ze buiten,waar men ze tegen de chloorcaleitlm met hulp van natrium en zink,
middagzon en tegen den regen beveiligt.Men en distilleerthetzink uitdecalciamzink-legé-

kan zevan September t0tAprilgeluakkeljk xing.Dezelaatstemethodeschjntechterweinig

door stekken verm enigvuldigen,die m en met geschikt,om een zuiver praeparaatteleveren.
Het calcitlm ontbrandt ligtin de lucht en
eene glazen klok bedekt.De zeerfjnezaden
worden in potten gezaaid en men verzet ver- verandert daarbj in kalk-aarde. Men vindt

volgens deJonge plantjes.Doorhet stuifmeel
van de eene soortop de bloemen eenerandere
te brengen verkrjgtmen allerleiverscheidenheden.
Calchas,een zoon van Tl
testoruitMycene,

hetin het rjk der delfstoFen verbonden met
koolzuur in kalksteen, krjt, marmer, met
zwavelzuuringips,metkiezelaardeenz.Voorts

is hetin aanmerkeljke hoeveelheid voorhanden in ejerschalen,in desehelpenvanweek-

was een beroemd ziener,die deGrieken naar dieren en in de beenderen.ln hetalgem een
T<0Je vergezelde. Reeds vöör het uitzeilen is het een bestanddeel van alle planten en

uitAulisvoorspeldehj,datdeOorlog10jaar dieren. Zjn soortelgk gewigt is 1,58. Zie
z0u duren.Hem was voorzegd,dat hjplotse- verderqnderKalk.
1jkstervenzoll,zoodrahjeenzienerontmoette, Calclum -m anganiet,tloor W eldonalzoo
die hem inbekwaamheidovertrof.D00rMops'
tts genoemd,is eeneverbindingvangeljkeaequiin een wedstrjd overwonnen,stierfhj uit valenten kalk en mangaansuperoxyde,diebj
smart of door zelfmoord.Volgens Strabo had de bereiding van aloor (zie aldaar) te pas
hj een eigen orakelin Daunië (Apulië),en komt.
zj, die een antwoord verlangden,moesten
Calcutta, de hoofdstad van het Britscher een zw arten ram oFeren en op hetve1van

ditdier slaprn.
Calcinatle noemdendeotlde scheikundigen
het veianderen van een metaalin zjn Oxyde
door het in do open lucht of met ztltlrstofhoudende ligchamen,bjvoorbeeld salpeter,te
verhitten; doeh weldra gaf men dien naam
aan gloejing,waarbj vlugtige bestanddeelen
werden verwjderd, terwj1
' de vaste in eene

Indische presidelztschap Bengalen, de zetel
van den onderkoning pfgûtlverneur-goneraal
van alle Britsche bezittingen in Indië',ligtop
de delta der Ganges op den linkeroever van

den westeljken hoofd-arm dezer rivier) de
lloegli genaamd. Zj isomstreeks 20 geogr.
mjlen van de Zeeverwjderd en verheftzich
op een moerassigen,ongezonden bodem.Bj
eene lengte van 1 geogr.mj1heeftzj eene
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breedte van 1/adegepgr.mjlen vervaltin 3 begon zj zich teontwikkelen,maarntlnam

deelen?nameljk de Zwarte.
sft:d tennoorden, zj ook wegens hare gunstige ligging zulk
de W Ittestad in hetmidden en I'ortTI''
ïJJïtXZ?I eene vltlgt,dat zj weldra eene der grootste
ten zuiden.Dit laatste,door een groot plein en rjkste lteden van Aziëwerd.
van de eigenljke stad gescheiden, is eene Caldanl (Leopoldo Marc-Antonio), een
sterk bevestigde citadel met uitgebreide verdiensteljk ontleedkundige, werd geboren

kazernen, een tuighuis en andere militaire den zlsten November te Bologna,sttldeerde
inrigtingen. De MFitte stad, hoofdzakeljk aldaar. werd er in 1755 hoogleeraar in de
door Europeanen bewoondp heeft ook het anatomie en ging later naar Venetiö,'vanvoorkomen van eene Europes
'chestad.Destra- waar hj a1s hoogleeraar in degeneeskunde
ten zjn er breed en regt,gedeelteljk met naar Padtla beroepen werd.Na den doodvan

prachtige huizen versierd.Defraaistegebotl- M orgaynL bekleedde hj de plaats van dezen

wen zjn erhetgouvernementshuis,hethoog- en overleed den 3osten December 1813.Hj

geregtshof en onderscheidene Anglicaansche schreef een onderzoek over de nirritabiliteit''
en Presbyteriaansche kerken.Merkwaardig is en onderscheidene leerboeken over pathologie,
er ook het gedenkteeken,Opgerigt voor het physiologie,anatomie enz. Zjn voornaamste
bertlchte Zwarte 1101, waarin radja Ed-Dt'- werk echter,dool'hem uitgegeven metzjn
O:ICA in 1756 meer dan 100 Engelschen een neefF loriano,is getiteld plcones anatomicae

1801- 1814,4 d1n, nieuwe uitgaaf1823)1'
vreeseljken dood deed sterven. De Zwarte (
stad, bestaande uit een aantal m orsige w 0- waarbj zjne rExplicatio (1802- 1814,5dln),:
ningen, van bamboe Of leem opgetrokken, behoort.- Gemelde Floriano Caldani werd
welke naauwe en kromme straten vormen,is in 1800 hoogleeraar in de anatomie en phyde woonylaats der inboorlingen. Hier zjn siologie te Padua,en in 1812 beroepen naar
onderscheldene Hindoe-tempels en moskeeën. Bologna,vanwaarhj vervolgensnaar Padua
Behalve genoem de 3 deelen heeftm en er 0n- terugkeerde.Hier Overleed hj a1srectorder

universiteit den lldenApril'1836.Hj schreef
over het watervatenstelsel (1792), over de
?Membmna tympani (1794'' en gaf voorts
ln het licht nopusoula anatomica (1803),,,
op 700000, door anderen op een millioen nElementi di anatomia (1824):', pAnatomia
geschat.
humana completa 1836)'7cnz.
Calctltta is de zetelvan een Anglicaanschen
Caldara.Onderdezennaam vermeldenwj:

derscheidene vooxsteden en afzonderljkewjken,zooals de Arménische wjk met eene
fraajekerk.Hetaantalinwonersisnietmet
Juistheid bekend! het wordt door sommigen
m etropolitaan,onderworpen aallden aartsbis-

Polidoro Ctétfcrtx, een beroemd Italiaansch

schop van Canterbury, en bjna alle Chris- schilder uitden bloeitjd derlktlnsten Onder
teljke kerkgenootschappen bezitten erbede- den naam van Carar@yyio- zjne geboortehtlizen.Voortsheeftmen ereeneIsraëlietische
synagoge, vele m oskeeën en onderscheidene
Heidensche tempels, - ook eene voor de
Chinézen.Hoewelde stad haar Aziatisch ka-

glaats- bekend.Hj aanschouwdehetlevensllcht in 1495 en kwam op l8cjarigen leeftjd
teRome in dienstbj Rafaël,terwjldeleerlingen van dezen erwerkzaam waren aan de

l'
akter nietverloochent,heeftzj velenuttige fkesco-schilderjen op het Vaticaan. W e1beinrigtingen, tlitspanningen enz.,eigen aan de hoorde Caldara eronderdehandlangers,maar
beschaatQe steden van Europa,in zich opgo- bj het gestadig aanschouwen van zooveel
nom en.Hiertoe behooren onderscheidene hos- schoons gevoelde hj zjn schilderstalentont-

pitalen,eene universiteit,vele anderescholen waken en vond in M aturino,een discipelvan
voor Europeanen en inboorlingen,boekdrtlk- Ra
faël,een vriend en leermeester.Door on-

kerjen, het Aziatisch genootschap en andere vexmoeiden jver wist hj in ltorten tjd de
wetenschappeljke vereenigingel,eene sterre- toegenegenheid van Ra-faè'
ltewinnen,enmen
wacht, een botanische ttlin, verzekerings- zegt dat Caldara w eldra metM atlprinowerkte
maatschappjen, banken, fabrieken enz.Cal- aan de schilderjen van dien kmzstenaar.Bj
cutta is de belangrjkste koopstgd van Indië, het overljden van dezen had hj door het

ja,van geheelAzië,de stapelqlaats van het bestudéren van antieke kunstgewrochtenreeds

eigenljk Hindostan en het mlddelpunt van het meesterschap Overdeteekeningverkregent
het Indisch verkeerm et Engeland.Dehandel doch daar zjn kolorietn0g veel te wenschen
m et het binnenland houdter omstreeks 5G0 overliet,schilderde hj met zjn vriend grjs
vaartuigen bezig en er is eene drukke zee- opgrjsnavolgingenvan defraaistebas-relièfb
vaart,hoew elschepen van 500enm eertonnen aan de gevels der huizen te Rom e.Daarvan
slechts t0tDiamond-llarbour,4'/ageogr.mjl is echter weinig behotlden gebleven.D e ver-

van de stad, kunnen naderen.Telken .
Jare overing van Rome onder Bowrbon (1527)
komen er meer dan 2000 schepelz binnen.Het scheiddede 2vrienden.Caldaranam dewjk
Indische Londen'' is door spoorwegen in naar Napels,waar hj alsonbekend kunstegemeenschap metDakka en Delhi.

naar Op het punt geraakte olu van gebrek

Zj is ovel
'het geheeleene nieuwe stad. om te komen,en begaf zich vervolgensnaar
W ê1 hebben de Engelschen er zich reeds in Messina.Hierlegde hj zich metzooveeljver
1698 gevestigd bj het Indische dorp G0- t0e op de verbetering van zjn koloriet,dat
windpoor:waaruitzj laterverrees,doch die bestellingen van altaarsttlkken hem ingedurig
volkplantlnr telde in 1717n0g slechtsenkele groûter aantal toevloeiden. T0t zjne beste
honderden lnwoners.Eerstin hetmidden der doeken behoort gchristtls, onder het kruis
18de eeuw ,na de stichting van FortW illiam bezwjkend'',eene rjke compositie met een

CALDARA- CALDERON.

warm kolorieten geplaatstin hetKoninkljk
Muséum teNapels.Hoewelhj te Messinade
algemeene achting genoot en aanzienljke
schatten verzamelde,wildehjjuistnaarRome
terugkeeren, toen hj doo1
-een dienstknecht
vermoord werd.Zjn stoFeljk Overschotisin

waar de leden heimel/k zamenspanden tegen
M nrat.Na hetjaar1816 heeftmen evenwel
niets meer valz de Calderarivernomen.
Calderon. Onder dezen naam vermel-

den wj:

.

D0n Pedro Calderon de Jt: Barca Sblloy

de hoofdkerk te M essina ter mlste gelegd.
Antonio OcJ#l'
rc, een beroemd componist.
(1()
é115,d
il
.
-' W aS van 1114 t0t 1763 hoflvicekapeljp
raeester te sveenen 011 de leermeester van
keizer Karel VI.Geboren te Venetië in 1674,

Astzzlz/o,dengrootstendrama-diehtervanSpanje.
Hj wasdtltt
?lgvaneenadelljkenstam enwerd
geborendtanlstenJanuarj1601(volgensanderen
den 1Tdel
1Januarj1600)teXadrid.Nadathj

opende hj zjneloopbaan alstoonzetterreeds
oplg-jarigenleeftjdmetOnderscheideneOpera's,
waardoor hj zjne benoeming verwierfaan
heth0fdesKeizers.Hierveranderdehjzjne
nlethode.Toen hj dekerken van zjn vaderland van meesterstukken voorzag,waszjne

zocht had,begaf-hj zich op l3jarigen leeftjd naar (1e hoogeschool te Salamanca en

m ethode eenvoudig, kunsteloos,verheven en
gestreng, evenals die van Palaeslrina. Na

zjne plaatsing te W eenen werdhj ingewjd
in de Dtlitschemanieren hj maaktegebruik

van de kraehtige instrum entatie der Duitsche

aldaar corst hc't collégie der Jezuïeten be-

besteedde e1*den tjd aan l
'egtsgeleerde,geschiedktmdigë, wjsgeerige en wiskundlge
stt
ldiën, alsmede aan deontwikkeling zjner
dichterljke gaven. Reeds een jaar daarna
trad hj op methettoolzeelspelrE1can*
o de
eielo''7en toen hj in 1619 naarMadridterugkeerde? vond hj eraan hethot.invloedrjke
vl'
it
llztlell. Aveldra echter gaf hj gehooraan
zjne neiging t0tdt
?krjgsdiensten volgde10
Jaar lang de vaan des Konings,vooralin

meesters.Gedurende zjn go-jariglevenschreef
hj althans 43Opera's,vanwelkegeeneenkele Alilaan en de N ederlanden, zonder grooten
zonder groote verdiensten is.

roem te verwerven.PlbilipsIT'r,die eengroot
voorstallder was valz ktlnst en w etenschap,
Caldera, de belangrjkste havenstad van ricxp hem in 1635 aan htlthûfen belastte hem
Atacama,de noordeljkste provincievanChili, mttthetbesttlur over den schouw btu-genover
is eerst in 1850 door Noord-Amerikaansche deKonilzkljketbesten.In1637werddedichtor
'Op
ingenieurs der Mexican and Sotlth-American benoemd t0t ridder vau St.Jago,schreel
Company gesticht. Als tlitvoerhaven voor verzoek des Koningshettooneel
sgelpcertakoper- en zilver-erts en als aanlegplaats van men de amor y zelos'
'qloeddezlch daarna
geregeld langs de kustvarende stoombooten naarhet leger in Catalonie en verwierf erde
heeft zj zich voorspoedig ontwikkeld,z()o- gew ënsehte latlweren. D e Koning overlaadde

Caldas Ofwarme bronnen,zie Bronnen.

lende hem een bedat zj in 1865 reeds 3320 inwoners telde. hem meteerbewjzen,verlt
De natuur heeft haar eene gestthikte haven langrjk pensioen endeed zjnetooneelstt
lkken
geschonken,w aar schepen van 2000 ton den metgrooten ltlisterol
q'
voel
-l
?n,zoodathjhieraldaaraangelegden mol0 kumzen naderen.Zj door geprikkeld werd Oill gedurig nieuwe te
is door een spoorweg met Copiapo,Chanar- vervaardi
yen. Op zjn 50st(
)jaar vervielhj
ns, zoo
iat hj in 1G51
cillo en de zilvermjnen van Tres-puntasver- t0t mystleke gevoeltl
bonden.Voor'toverigeisdelandstreekrondom den geesteljken stand omhelsde en eerstt0t

de stad eenebarrewoestjn,zoodatdeinwo- kapelaan teToledo enlateraant
leKoninkljke
ners zelfs t0t drinkwater gedistilleerd zee- hofkapol benoemd werd. Reeds voordat hj
water moeten gebruiken en er aan landbouw de wereld had vaarwelgçzëgd,hadhj zjne
geen denken is. Handel en scheepvaart zjn dichtgaven aangewend t0t het vervaardigen
ernietzoo belangrjk alste Yalparaiso,maar van stukken van godsdienstigen inhoud;na
toch van veel grooteren Omvang dan in de dien tjd wjddehj zjnekrachten uitsluitend
overige havens van Chili.In 1868 is er een aan deze di
ehtsoorten det
?d tlitollztllk eene
vuurtoren gebouwd op 2;0 3/Z.B.en ;00 wjze, dat hj alle Spaausche dlchters ver
52?W .L.vyn Greenwich.
achterzich liet.MetOngemeenen oyhefwerd
Calderarl ofketellappersisdenaam derle- nuoverqeheelSpanjederoem verbreldvanden
den van een geheim staatkundig genootschap vervaardlger dier geesteljke tooneelstukken.
in Italië,hetwelk vooralgezeield was in het W eldra ontving hj aanzoeken van de vooraamste steden des rjks om pautos sacrevoormalig koningrjk Nayels.Yolgens graaf n
Oelow zjn zj tegen het elnde van 1813uitde mentales'' te vervaardigen, die men aldu r

Carbonariontstaan,maartegendezelaatstegekant,zoodatzj naden terugkeervankonlng
Ferdinand door graaf Can#'
a,minister van
policie, werden begunstigd.Volgens het getuigcnis van Canofa zelven in zjn naamloos

w enschte op tevoeren.Hierdoorvermeerderde

zjn vermogen metverbazendenspoed.In1663
werd hj lid derCongregatievan den apestel
Petrns en in 1666 kapellaan-majer?en deze
eertrofhem zoodanig,dathj alzjnebezit-

uitgegeven boek plpifferidimontagna(1820)'' tingen aan die vrom e vereeniging vermaakte.
m oet men den Oorsprong van datgeneotschap Hj overleed den 25sten Mei1681;zjn stofl'
ezoeken te Palerm o, w aar de opheffing der 1jk overschotrustte 11/zeeuw in (
le kerk de
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loorlord Bentinek bj deketellappers
zulk eene ontevredenheid verwektej dat zj plegtig naar het kerkhofvan hetSt.Nicolaas-

aan koningin Caroline hetaanbod deden,om klooster gebragt en later in het Natitmaal
zich gewapenderhand tegen de Engelschen te Pantheonbjgezet.
verzetten. Het breidde zich uitnaar Napels)
Calderon was een uitstekendto/neeldichter.

CALDERON- CALEDONISCH KANAAL.

Hi
j beheerschte de stof, die hj wilde be- uitgavete leveren.Vool'
tssehreefhj erzjne
w erken,toonde in bepaaldo feiten den spiegel fraaje novelle rchristianos y Moriscos''inden
van algemeenewetten en wistin zjneallego- trantvan Cerrantes en opgenomen inderC0lrische en mythologische voorstellingen aan leccion de novelasoriginalesespanolas(1838)''.
afgetrokkene begrippen een tastbaar ligchaam In 1837werdhj bel
zoemdt0tchefderpolicie
te geven. Zjne geliefkoosde beelden keeren te Sevilla,doch ten gevolge van den opstand
wel is w aar gedurig terug,m aar telkensm et in November1838 keerdehjt0thetambteloos
nieuweschoonheid.Dewaardevanzjnestuk- leven terug en wjddezjnedagen uitsluitend
kell is intusschen zeer verschillend.Terwjl aan de wetenschap en de poëzie.Vooralheeft
vele, zooals De doehter der lucht''1 /
1Het hj veelbelangrjksgeschreven overde M00rleven een d1-oom '' ':De wonderdadige toove- scheletterkunde,en t0tzjnegeestigstevoortnaar'' pDe s
talzdvastlge Prins,,tereqtbetoove- brengselen behooren de tafereelen uit het
rend mogen gelzoem d worden, zpn andere Andalusische volksleven (EscenasAndaluzas,
vennoejend door redekundigedogmatiek.Vele 1847).
wereldljke tooneolspelen,opgevorderden leef- Caldiéro is een dorp in de Italiaansche
tjd vervaardigd, geven getuigenis van wal- provincie Verona,aan dezuideljkehellingder
ging van het leven,en vele ant
lere,Op Jeug- Tyroolsche Alpen en merkwaardig doorzjne
digen Ouderdom uitgegevon, zjn overladen warme zwavelbaden,die in den tjdderR0m et boelden en groote w oorden.T0t deechte m einen reeds bekend w aren. Het water is
stukken van Calderon behooren 108 tooneel- helder,riektnieten heeftbjeenewarmtevan
spelen,95autossacrementales,200 loas(v00r- rtlim 260C.een soorteljk gewigtvan 10,014.
spelen)en 100 sayndes,behalve een aantal T0t zjnevastebestanddeelen behooren k00lkleine gedichten, die niet gedruktzjn.Op zure kalk,talk-en aluin-aarde,zoutzurekalk,
8l-jarigen leeftjd schreefhj zjn laatstesttlk, talk en ketlkenzout,zwavelzure kalk,zwavelgetiteld gllado y Divisa''Zjnewerken zjn zure natron,kiezelaarde, aluin en jzer.De
bj herhaling, maartelkensonvolledig uitge- baden worden vooralgebruikt door hen,die
geven.D e meestvolledige is die,welke door aan chronischen tlitslag ljden. - Voortsis
Jkan Fernandez dela Wtzz'cl bezorgd werd en hetdorp bekend door de OverwinningderO0st0t titelheeft pcomedias delcelebre poetaetc. tenrjl
tersonderAlrinezyOpdeFranschenonder
(1760- 1763,11 dln.,112stukkenbevattendl'', Napoleon I (12 November1796),en door de
en pAutossacramentales alegoricos y historia- bloedige gevechten tussehen deOostenrjkers
1es d0l phenix de los poetas el Espanol etc. onder aartshertog KarelendeFranschen onder
(1759- 1760,6 dln.,73 autosen evenzooveel Masséna (29- 31 october1805).
loas bevattendl''.Tn Duitschland zjn de t00- Caledonia was bj deRomeinendeSchotneelstukken van Calderon het eerst algemeen sche bergstreek tennoordenderbaaivan Clyde
bekend geworden door Götheen Sohlegel.Later en Forth,waardeRomeinscheveldheerCnqius
IIJ'II.: Agrleola de uiterste grenzen plaatst
hebbenRieltardenBörmattneenereeksvandra- J'
matische gedichten van hem vertaald en uit- der provincie Brittannia. Taeit'lts noem tal de
gegeven,tevindenin12dln.derprl'aschenbiblio- bewonersvan dat land Caledoniërs,dochPtolex.v geeft dien naam enkelaan hen,die in
thek derauslandischenKlassiker(1824- 1827)''. zzlce'?

D0n Sera/n Calderon,eenSpaausehdiehter, het noordwesteljk gedeelte gezeteld waren.
geboren te Malaga in 1800.Hj Onderseheidde Zj behoorden niett0tdenGermaanschen,maar
zich reeds vroegaan detm iversiteitteGranada, t0t den Celtischen stam , en men vindt de

waar hj in de regten studeerde,werd aldaar overbljfselen van dat volk thansn0g in de

in 1822 hoogleeraar in de dichtkunsten wel- Gaelen ofBergschotten.k
%eptimins s'e'
tw 'lf.
skon
sprekendheid en deed onderscheidene fraaje in den aanvang der 3de eeuw niet verhoeden,

gedichten in het lichtverschjnen.Kortdaarna
werd hj advocaat in zjne geboorteplaats. Tn
1830 ging htj naar Madrid en gafer zolzdl
'r
naam de rpoesias delSolitario (1830)''in het
licht,die gtlnstig ontvangen,en toch dooreen

dat de Caledoniërspedurig invallen dedenin
de Romeinsche provlncieBrittannia.H unnaam
w erd echter eene eeuw daarua verdrongen

door dien van een ander volk,nameljk door
dien derPicten,waarbj zich deScoten voeg-

tweede deel (1840) in de schaduw gesteld den,die in de 2dehelft der 4de eeuw uitIerwerden. O0k schreef hj voorhettjdschrift land naar Argyle overstaken.W egens de1'oofXCartas espanolas'' Onderscheidene geestige togten dier beide stamm en riepen de Britten
artikels over de zeden en gewoonteninAnda- in de 5deeeuw de Saksen tehulp (zieHens). Door de Scoten, die gedurig
lusië en of
ysttedaarvoorgrooten lof.Voorts .t/C.SJ en epr.
legde hj zlch t0e Op hetArabisch en ver- nieuw en toevoer kregen van volk,werdin839
vaardigde op last der regering een handboek hetgebied derPictenoverweldigdenverwoest,
over hetstaatsbestuur rprincipios deadm inis- en hun rjk strektena dien tjd zichuitover
stracion'',naar het Fransch van & C..ft-tzo. geheel Schotland (zie onder dezen naam).
In 1834werdhjauditeur-generaalbjhetnoor- - 00k een eiland iIz de Stille Zee en een
derieger,en in 1836 civielgouverneur van L0- gewest in het noorden van Noord-Amerilta
grono. D00r een val van hetpaard zag hj dragen dien naam , doch beide a1s Nietlw-

zich genoûdzaakt eenigen tjd te Madlid te Ca
Cleal
doedonl
nia(zle
alda
.
sch
Kax
a)
naalisde naam van een
vertoeven, en hj besteedde dien aan het verzamelen van zeldzame schatten derSpaansehe vaarwater,datvoordenlandbouw,devisschcrj,

letterkunde,vooralvangedrukteenongedrukte den handel en de scheepvaart van Sehbtland
volksliederen,ten einde daarvan eenecritische uiterst gewigtig is, in 1822 voltooid wl?rd,
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zich uitstrekt van den Atlantischpn Oceaan

Calendula is de naa:a van een plantenbj FortMTilliam in hetgraafschap Inverness geslacht uit de fAmilie der Zaamgesteldbloet0t deMurray-Firth aan deNoordzee,en bj migen (Compositae),enonderscheidtzich,door
eene diepte van 61/a eene wjdtp van 40 ('n een halllbolvormig omwindsel met geljke,
eene bodembreedte van 16 Ned. el heeft. z-rjige blaadjes, tongvormige vrouweljke,
Hetisbjna 13geogr.mjlen lang,doch daar vruchtbarestraalbloempjesenbuisvormige,0nhet door 3 meren siroomt? zjn er slechts vruchtbare schjl'
bloempjes.Hetomvathoofd4'/ageogr.mj1van gegraven.Hethepft8slui- zakeljk êêltjarige kruidelz metenkelvoudige
zen meteenedoorvaartwjdte valz13 Ned.e1, w ortelbladerpn, afwisselende stengelbladeren
zoodat hetbruikbaaris vool'groote schëpen, elz groote gele bloem en.Daartoe behoort de
en in de versterkte havens aalzde beidt:uit- algemeen bekendeyoudsbloem (C.oëcinalisL.,

einden isruimtevthol
-eeneaanzienljkevloot. Caltha Ofticinalis M oencl
tjmetspatolvormige,
De aanleg heeft m ear dan 1 millioen pond eenigzi
ns vleezige bladeren en qrooteoranjesterling gekost,m aar de schepenkunlzendaar- kleurigeblottm en? die in het zulden van Eu-

langs o0k den gevaarljken togtrondom de
noordkustvan Schotland vermjdeu.
Calem bourg noemtmen inFrankrjktaen
geestig spelmetwoordel
zvallgeljken klank
en verschillende schrjtkjze 01%omgekeerd?
of ook wel eene soort van gooehelarj met

ropa c!n in lletOosten tehuisbehoorten bj

ons in vele ttlinen gevonden wordt. Viryili'ws

nopmt haar Caltl
ta l'
x/et
kft
z,en zj wordtvan

euds ()0k in de geneeskunde gebmlikt.Voorts
kweekt m elz in de tuintln als sierplanten C.

eltrysantltemifolia T4s/.,C.yramini
foliaL.enz.

uitdrukkingen van dtlbbelebeteekenis.Yolgens
Calentura is de naam van eene naar
somm igen is die benam ing' afkom stig van koortszw eemendeongesteldheid,diedoorgroote
llal op langdtlrige zeereizenen zelden
zekeren Calembourg, een apotheker, die in hitte,vet

den aanvang der vorige eeuw te Parjsleefde, ûp hetland,ontstaat.Tothare verschjnselen
en vûlgens anderen heett een W estlaalse,he behooren eenevolle?sterke,onregelmatigepols,
graaf r@n Calembery daartot) aanleiding ge- eenroot
lgelaat,jlen en eenebrandendwarme
geven,doordien hj aan hethofvan Lodewz
jk huid, alsmede de neiging om in zee te sprinX V of van Stanislaus van Polen hetFranseh gen. De ziekte,welke hoogstwaarsohjnljk
zoo zonderling verhaspelde,dathjvaakgeheel (1()orde werking der zonnestralen ontstaat,is
iets anderste kennen gafdanhjwildeztaggell. denkeljk gelegen in eeneontsteking derher-

àtt veelaleenongunstigenafloop
M en zegt,dat de m innares valzlaatstgenoem- zenvliezelz,het
den vorst,dehertogin de-/t
?'
?
f#&'
z'
.
sOt'welligt (,11 vereischt eene antiphlogistische behandede markies de -P'
Jè'?ve die woordspelingen ver- lilzg.
zameld heeft,om er eersthet llot'en vervolCalhoun (J0hn Caldwell), een Noordhet ptlbliek medete vermak(!n.Bj 0ls Amerikaansch staatsmall, was de kleinzoon
g
e
ns
Is deze soortvanJuistnietaltjdzeerkiesche val
z sir James Calhonn, die de kolonie pCalb0n m ots bekend ouder den naam vanklvink- houns Settlement'' in Zuitl-carolina stiehtte,
slagen.
w aarJoltn den 18denMaart1782geborenw erd.

CalendaenoemdelntlnbjdeRomeinendtln Hj blet
af in hetouderljk huiszol
zdereenig
eersten dag van iedere maand.Daarop werd Olzderwjs te genietel
zt0taan zjn 13dejaar,
hetvolk zamengeroepen door een pripster,die bezochttoen eene school,keerde na den dood
na volbragte oferhande het aantaldagen t0t zjl
zs vaders naar zjne geboorteplaats terug

aan de eerstvolgende ponae uitriep (calare). en leidde er vele Jaren het leven van een
Deze gewoonte hield later 0p?maar de naam plantertotdatzjlzotlderebroederhem bewoog,
calendae bleef bestaan. Op dien dag werden om op het Yale-college zich aan de wetende belastingeningevorderd,weshalve H orati'
tts schap te wjden. Hj studeerde er met veel
van rtristes calendae (treurige c.
)''spreekt. vrtlcht, begaf zich vervolgens naar de regtsm toen op
Daal' de Grieken geen Calendae hadden,was geleerde sehool te Litehfleld,kwa'
het betalen ad calendas graecas hetzelfde als het bureau van den kanselier de zshzlf.xyzlf,re te
Charleston,w erdin 1807advoeaatteAbbeville,
altjd schuldig bljven.''

Calendario (Fili1)po),een beroemd Itali- en verkreeg weldra eene uitgebreide practjk.

aansch beeldhouwer en bouwkundige,leefdete Toen een Am erikaansch vaartuig door een
Venetië in de 14de eetlw ,bouwdeerhetpaleis Engelsch schip was aangetast, vond hj de
van den doge en de gaanderj rondom het eerste gelegenheid, Om alsvolksredenaar op
St.Marcus-plein,enw ordttevensgehoudenvoor te treden,en hj bekleedde weldra eeneplaats
den vervaardiger der kapiteelen van dezuilen onderdevct
rtegenw oordigersvan Zuid-carolina,

van genoemd paleis.Hj wasgewikkeldinde terwjlzjn wetgevend talenthem in1811een
zamenzwering van ztjn bloedverwant I'
alilri mandaatbezorgdenaarhetCongres,waarhj
tpgen deRepubliek en w erd gew orgd in 1355. bj hetComité van Buitenlandsche zaken geCalenderbroeder, Calandsbroeder ot'Ca- voegd en niet lang daarna voorzitter werd.

lenderlteeren noemde nlen eenevereenigingvan

ln die betnt
kking was hj (lellvoorstander
geesteljken en leeken,die Op deneerstendag van den oorlog metEngeland enhj kwam
van elke maand bjeenkwamen Om voorde tegen de Regéring in verzetten opzigte van
zielen van overledene bloedverwanten te bid- de organisatie der marine.Na heteinde van

den, terwjlzj zich na afloop aan den feest- den oorlpg streedhj tegen debjzonderebandisch schaarden. Later verviel het eerste cn ken en vo'ördeNationalebank?ennam jverig
bleef hetlaatste,totdateilldft
ljk de broeder- deel aan de behandeling van hei tarief'.Dat
schap werd ontbonden.

van 1816, hetwelk vooral de belangen der
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Zuideltlkestatenbegt
lnstigde,washoofdzakeljl
t vopring over de afschaëng der slavernj,en
zju werk.O0k zorgde hj,datdedividf
mden ook bj hetinvoeren van de bankroet-billen
der pas gestichte Bank gebruiktwerden t0t bj de regeling van denverkoopvanlander/en
bevordering valz zaken van algem een nut.In vallden Staatbehoordehjt0tdevoornaamste
1817 benoemde de presidentM onroe hem t0t sgrakers.In hetlaatstejaarvan Tyler'
s preminister van Oorlog en in die betrekkingont- sldentschap aanvaarddehj de betrekking van
mi
ni
s
t
e
r
va
n
Bi
nnenl
ands
c
he
Zaken,
en
bleef
wierphtjeenwetboekvool
-militaireaangelegenheden, dat 00k nu n0g van krachtis.D oor daarna bt
liten alleoyenbare betrekkingen.In
schulddelgingtenbedragevan3imillioendollars 1845 was hj voorzltter van eene door de
en door bezuiniging op hetbt
ldgetvanO0rlog sl
avenhotldende Staten teMemphiszamenyeonthief hj deschatltistvan eenejaarljksche roopeneconventie,waarhet Zuidenzjnbeglnuitgavevalz1300000dollars.Nah0ttweedepre- selvan ni
etir-verklaring herhaalde.'
Wederom
sidentsehap van M onroe had hj vcelkansop nam hj zittlng in den Senaaten zochtmet
den voorzitterszetel, doch dat tlitzigt w erd den meesten jverde belangen vanhetZuiden
verjdeld doordien Pennsylvanië zich vtpol
,ge- te handhaven.InmiddelshafldendeVereenigde
nel-aal Jackson verklaarde; hj werd echter Staten dool' het sluiten van den vrede met
vice-president en bekleedde dat am bt onder M exico w eder uitgestrekte gewesten verkrehetpresidentsehap van Adams en Jaeksonm et gen, en de twist-appelderslavernj deedhet
(T
rnstenwaardigheid.- Nadientjdvolgdehj gebouw derUnie op wjne grondvestentrillen.
pchtel- eene andel-p rigting, die hem van de Calltoun,sehoonziekenzwak,verzameldezjne
toegenegenheid des volks beroofde. Terwjl laatste krachten,om in (len Senaat scheiding
Calho'
tbn deelhad aan het uitvoerend bewind, te vorderen van het Noorden en Zuiden.Eene
onderging de politiek der tarieven en banken tweede redevoering?heviger n0gdandeeerste,

eene aanmerkeljke verandering. Een nietlw bragthj op hetpapieren liet haardooreen
tarief,nietbjzondergtlnstig voorhetZtliden, andervoorlezen,doch'gedurendedienstrjdoverwas in 1828 aangenomen,doch Calltonn bleef leed hj teW ashington den 3lsten Mei1850.
trotlw aan de regéring in de hoop,datJaelcson

Toen eerst slaagde men er in, de crisis voor

daartegenzjnvetozouuitspreken.Toenhjzich 'shands te overw innen.
an was niet alleen een geniaalstaatshierin bedrogen zag,begafhj zich naarZuid-. Callto'

Carolina e1zriep erdiebertlchtentllliEcatie-be- man,maar onderscheidde zich ook in hetbursluittln in 'tlevalz,volgenswelkeelkeStaatder gerljk leven dooreen Onberispeljkenwandel;
Uniehetregthad,olu eenedaadderBondsregé- dott
h hj heeft nietweinig medegewerkt om

ringkrachteloos temakelz.Ditgevaarljkbegin- den fakkel van den bmyeroorlog tusschen de
sel wertlil11829in Zuid-carolina aangenomen; Vereenigde Staten te sllngeren, die er later
enbjdezenStaatvoegdenzichVirginia,Georgia alles in vlammen heett gezet.Als redenaar

Alabama,endeburgeroorlogscheenonvermjde- onderscheidde hj zieh doorzjnekalmte en
ljk.DepresidentJaeksonvaardigdeechtereene door zjne logische bewjsvoering,niet door
km chtige proolamatie uit tegen dat beginsel hartstogteljkeot'dichterljke taal.Zjneparlevan nietig-verklaring, zond een leger uaar mentaire redevoeringen zjn in 1844 in het
Zuid-carolina en dreigde Call
toun,dat hjhem lichtverschenen,terwjlna zjn doodeenboek
z0u opknoopen aan eene galg,zOb lzoogalsdie is ter perse gelegdtwaaraanhjJaren gewerkt
van H aman.Hierdoor vel-lool, CalholYnalleuit- had,qetiteld p'
l'hepllilosophyOt'government.''
zigtopdenvoorzitterszett)lenwerdeenstrjder Callber istlenaam dermiddelljn van de

voor de belangen der slavenhoudelzde Staten. ziel ot' van de cylindrische ruim te van een
Onderaldiestormenhadhtjwèlden ondervoor- stuk geschut.D oor dat woord w ordtgewoonzitterszetel verlaten, doeh w erd kort daarna 1jk de aard van een geschut aangewezen,
svederin denSenaatgekozen.Velenbesohotlw - ketzj naar het nominaal gewigt der kogels,
den hem als schuldig aanhoogverraad;in den hetzj naar genoemde middelljn,in oude ot'
Senaat legde hj met Eaat
lwe stem den eedaf in Ned. dtlimen vemueld.Tot hetm eten van
op de constitutie der Vereenigde Staten,maar het ealiberw erd in 1540doorGeorg Hartmann
verdedigde met groote vermetelheidhetbesluit te Netlrenberg de Calibersta.fuitgevonden (zie
om trentdenietig-verklaxing.Ervolgdeeenebe- onder Geschyt).
raadslaging,zooalserzeldeneenedooreenew etCalicotisoorspronkcljk denaam vaneene
gevende vergadering gehouden werdt.Calhoun witte,te Calcutta vervaardigde katoenen stof.
verdedigde met eene welsprekendheid,dieaan Later heefl m0n die in Engeland gedrukt, en
de groote redenaars derOudheid deeddenken, langzamcrhand zjn aldaar,in Duitschlanden
l0k in0nsVaderlandcalicotdàbriekenverrtlzenr
h
tden
oorder
hemRe
ggér
este
ldebe
behl
gjenls
el,dde
ochove
derhand,
maat- tdi
e voor haar producten een gereeden atlrek
xee
gel
ing
den
en eerst dool'de verzoenende voorstellen van vonden en nOg vinden.
Calidius tMal-cusl:eenbereemdRomeinsch
Clay werd het gevaar verwjderd. Calhoun

behoorde na dien tjd in hetParlementeigenljk totgeene partj,maarvoegdezich bj de
leiders der Oppositie, wanneerhj kariszag,
om hierdeor de belangen derZuideljkeStaten
te bevorderen. Hj bleeftegen Jaekson steeds

redenaar, stemde in het Jaar 57 vöör Chr.
vôör het terugroepen van Cicero uit de ballingschap,sprak vo'örde vrjheidderinwoners
van Tenedos,verdedigde M .Sctz'
?zzrv.çen Gabizli'
?
x.
s, en verleende bjstand aan Milo na het

in verzet en Ondersteunde de regéring toen vennoorden van Clodius. Vnlehteloos zocht
eerst weder,toen ran -pfzr:zloptrad alspresi- hj hetconsulschap te verwerven en hj werd

dent. ln 1838 hield hj zjne beroemde redc- door de gebroeders Galliu pde ambitu (zie
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Ambitlujaangeklaagd.In hetJaar49 stemde afgestaan en vonndesedertdien tjd een terhj voor hetbesluit,datPompqiu naarzjne ritorium,hetwelk in 1850 als een zelfstandige
pxovincie z0u vertrekken,om alzoodenburgerl Staatopgenomenwerdindeunie.Hetheefteene
0orlogteverhoeden.NadatOtzeq
stvoverdeRubico oppervlaktevan8888D geogr.mjlenenvolgens
getrokken was,schaardehjzichtrouwensaan de telling van 1870 ruim 560000 inwoners,
dienszjdeen overleedtePlacentiaalspraetor waaronder zichongeveer 40000Chinêzen,4000
van Gallia togata.Cieero roemtdesierljkheid Negersen 14000gevestigdeIndianen bevinden.
en welluidendheid, maar laakttevens de ge- De Staat ligt tusschen 32045'en 420N.B.
en grenstten noorden aan Oregon,tenoosten
kunsteldheid van zjneredevoeringen.
Californië is de naam vaneen uitgatrekt aan Nevada en Arizona,ten zuiden aanLaaggebied, aan dewestzjdevanNoord-Amerika Californië en ten westen aan de Stille Zee.
gelegen en zich uitstrekkendelangs de kust Tweebelangrjke bergketensstrekken erzich
van den Grooten Oceaan van kaap SanLucas uit,nameljk deZee-Alpen (CoastRange),die

(22952'8''N.B.
)t0taankaapoxford(420N.B.). eenezuideljkevoortzetting zjn van hetCasMen verdeelthetin Ond-P
J Laay-Ollf/àrzlg'
, cade-gebergte,en het Sneeuwgebergte (Sièrra
hetwelk t0tMexico behoorten hoofdzakeljk Nevada),datnabj denoordeljkegrenzendoor

eene landtong bevat,die ter lengte van 0m- eene dwarsketen (den Shasta-berg,zo()hoog
streeks 180 en ter breedte van 5t0t20geogr. als de Zwitsersche Montblanc) verbonden is.
mjlenvan San Lucas(ten zuiden)t0taanden De Zee-Alpen verheFen zich indenSt.John'smond der Colorado in de Golfvan Californië berg ter hoogte van 2600Ned.el,endehoogte
(32039'4voortloopt,eneeneuitgebreidheidheeft van denSan-Bernardino-bergderSièrraNevada

van ongeveer1900 D geogr.mjl,waarbjmen schatmen op 5600 Ned.el.DeZee-Alpenzjn
nagenoeg 900 (3 mjlvastland kan voegen. van bevallige dwarsdalen doorsnedenjen tus-

Dekern derlandtong iseeneberyketen,diein sehen de twee genoemden bergketens ligteen
het zuiden met vele kapen stelluit de zee bekken ter lengte van 120 en ter breedtevan
oprjst en zich in den Cerrode la Giganta
bp Loreto ter hoogte van 1800Ned.elverheft,
terwjl zj Ook een vulkaan draagt (delas
Virgines), die in 1746 n0g werkzaam was.

10 t0t12 geogr.mjl,hetwelk door deSacra-

mento,van het noorden,en door de San J0aquin,vanhetzuidenkomende,wordtbesproeid.
Beide storten zich uit in de baaivan San-

Die bergstreek is woest en kaal,en Ook vele Francisco.De Sacramento isvan zjn mond
gewesten der vlakte brengen weinig anders aft0top een afstand van 20 geogr.mjlvoor
voort dan cadus-planten.Vruchtbare streken de grootste stoombooten en t0tn0g 40 geogr.

vindt men eralleen bj dekusten in som- mjl verder voor kleine schepen bevaarbaar.
mige mild-besproeide dalen,doch aldaar is de Na dezerivieren zjn de Salinasjzich uitstorplantengroei dan 00k verbazend weelderig. tende bj Monterep en de Klamath,op het
Dââr ziet men maïs, tarwe en de meeste Cascade-geberyt
ebj Oregon ontspringende,de
Mexicaansche en Europésche boom-en tuin- voornaam ste rlvieren.M eren w orden er nagevruchten,die door zendelingenvandeordeder noeg niet gevonden:het Tulare-meeriswelis

Jezuïeten derwaartszjn gebragt.Opsommige waarin den regentjd we1eens20 geogr.mjl
plaatsen verbouwtmen metgoedgevolgk0ëJ, lang, maar zö0' ondiep, dat hetveeleer een
katoen, suiker en uitmuntende drtliven.Het plas,dan een meer mag genoemd worden.
klimaat is er gezond en zeer droog,maar in
Hetklimaat der kustlanden is er zeergeden Z0m0r verbazend warm. Het regent er ljkmatig; tusschen 35 en 400N.B.bemerkt
gewoonljk alleen in Julj enAugustus,slechts men naauweljks eenig verschiltusschen den
zelden in September en October.Indewoeste warmtegraadvan den zomer-enwintertjd.Te
bergstreek vindtmen er hetpecari(eenesoort San Frandscortjstdethermometernietdikwjls
van wild zwtjn),dengrjzen beeren denlaguar, boven 250C.en daalt er zeldenbeneden50C.
alsook het wilde bergschaap, waarvan het De nachten zjn ersteedskoelen dedagen
vleesch en de wolzeer goed zjn.De Euro- zacht,en gedurende 9 maanden desJaarsvalt
pésche huisdieren gedjen ernaarwensch,en er nagenoeg geen regen.In derivierdalenvan
er is overvloed van visch,terwjlmen erniet het binnenland,waar dew eldadigeinvloedder
vruchteloos zoektnaar koraal,parels enspon- verkoelend.e zeewinden ontbreekt,is het verzen.Degrootsterjkdom des landsiserechter schil tusschen de uitersten van den warmte-

gelegen in de kostbare delfstolen van zjn graad echter veelgrooter.Metdit heerljk en

bodem,in goud,zilver,kw ik,koper,lood,zout Fezond kl
imaatisdeweelderigeplantengroei
enz. Het aantal inw oners w ordtgeschatop ln volkom ene overeenstem ming. De hoogten

12000, bjna alle Indianen van verschillende
stammen.De zetelvan de regéring endievan
den bisschop isLaTczinhetzuideljkgedeelte
Van het schiereiland en voorzien van eene
fraaje haven'hetaantalinwoners wordt op
doorankexen op10000)begroot.Andere
5000 (
belangrjke zeesttlden zjn er Loretoaan de

zjn er bedekt metprachtige eikenwouden,
voorts m et roode ceders,platanen,cypressen,

kastanje- en laurierboomen,beuken en vele

agave-soorten.Onder de reuzen desYioudsbeklcedterdeW ellingtonia ofW ashingtonia gi-

gantea deeerste plaats.In hetzuidengroejen
erpalm-,oljtl,katoon-(?noranjeboomen,ende
Golfvan Californië, en Santa .
rt
w #tllezlt;aan wjnstok tierterbj uitnemendheid.N0gnooit
de evenzoo genoemde baai.
heeftergensdewjnbouw inzo0kortentjdzulk
Het noordeljke gedeelte Van Califoxnië, eene vlugtgenomen;in1855bedroeghd aantal

Opper- ofNieltw-Cllf/brsg'genaamd,werd in wjnstpkken aldaarn0g yeen millioen,in1862
1848 door Mexico aan de Verefmigde Staten reeds 101
/, millioen en ln 1868in hetgraafV.

4
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schap Angelos alleen bjna 4 millioen, die der bevolking bezig houden, is er de houtruim 1millioengallonswjnopleverden,terwjl handel een belangrjke tak van njverheid;
de geheelewjnbouw des lands in datJaar er bestaat een groot aantalzaagmolens,die
eene opbrengst verschafte van xuim 2'/'
amil- in de behoefte aan planken voorzien.Voprts
lioen gallons.Isdeopbrengst deredelemetalen heeft men erjzergieterjen,loojerjen,brandeerookafgenomen,delandbouw enveeteeltheb- wjnstokergen,zeepziederjen,papier-ensuikerbenerzichtemeeruitgebreid.In 1866teldemen fabrieken.De handel,die nagenoeguitsluitend
erruim 100000paarden,ruim 21000m tlilezelsen te San Francisco zjn zetel heeft,wordter

muildieren,ruim 436000runderen,11/amillioen
schapen,332000zwjnenenz.Indewoudenvan
het binnenland vindt men er denreusachtigen
grjzen beer,den panter,hethertenvelereeën

ongemeen bevorderd door het bestaan van
een geregeld stoombootverkeer en door den

zamenljke waardedereigendommen werd er
geschat op bjna 200 millioen dollars,en de
lnkomsten des landszjn grooter dan deuitgaven. In de scholen wordt er sedert 1867
kosteloos onderwjs gegeven,en behalve een
groot aantallagere scholen heeftmen8grammar-schoolsen 3colleges (scholen vanhooger
onderwjs) te San Fmncisco,eene grammar-

Antonio,ennoordwesteljknaarSanSacramento,

aanleg van spoorwegen.In 1863 werd de ljn

geopend van San Francisco naar San José,
hazen en vossen, terwjl de meren er be- het middelpunt van hetspoorwegnet in Calivolktzjn meteen overvloedvanvisch,vooral fornië. Vandaar gaan takken zuidwaarts naar
metforellen van ongem eenen omvang.D e ge- Monterep noordwaarts naar Oakland en San
om zich aan den Centml-pacifc-spoorweg aan

te sluiten, dieden 104enJunj 1869geopend
is en deStilleZeemetdenAtlantischenOceaan

verbindt.Bj Falsena ten oosten van Sacra-

mento verdeelt zich de spoorweg in tw eetakken, van welke de eene naar Placerville in
Eldorado loopt, en de andere noordwaarts
school en eene hoogeschool te Sacramento, naar Lincoln, Om er zich aan den Yubaeene universiteit en eeno hoogesehool voor syoorweg naar Maqsvi
lle aan tesluiten en
meisles te Oakland,alsmedeeeneuniversiteit hler in de Noord-calltbrnia-baan overtegaan,
en eene hoogeschoolte Santa Clara.
die zich naar de grenzen van Oregon zaltlitCalifornië heeft sedert geruimen tjdeene strekken,maar in 1871 n0gnietvoltooid was.

aanzienljkehoeveelheidgoudopgeleverd.Reeds Behalve de stoombootljn,dieSan Frandsco
aanvoormaligezendelingenen aanhetSpaansch
gouvernem ent was de aanwezigheid van goud
bekend,maar om verschillenderedenenmaakte
men daarvan een geheim.O0k werd in 1829

met de Amerikaansche havens der Stille Zee
verbindt, heeft men er éêne overJokohama

(Japan) naar Honkong in China en over
Auckland in Nieuw-zeeland naar Sydney en

dierBe
jkd
ei
re
mo
ez
dedoorprofessorA.Ermanan
rlo
jm
n,vd
de
r Melbourne. San Francisco hoefï reeds eene
uit
gewesten bezocht,
bevolking van 170000 zielen;zj bezatinhet
hjkwam eerstlaterdooreenetoevalligeOnz- midden van 1869 meer dan800eigen schepen,
standigheid aan hetlicht.In Februarj 1848 waaronder zich 108 stoombooten bevinden,
wilde kapitein L'atter,die,uitBaselgeboortig, en hetaantalschepen,datJaarljkshare hazich in Californië gevestigd had,eene water- Ven bezoekten verlaat,overschrjdthetcjfer
leiding aan eene zj-rivier van de Sacramento van Q000.De geheele Staatis in 44 counties
verbreeden. Hiertoe deed hj het water er verdeeld en beziteenezeervrjzinnigeconstidoorheep stroomen,zoodathetslibweggespoeld tude.Hj wordt ophetCongrèsteW ashington
werd, en nu kwam hetyoud in glinsterende vertegenwoordigd door 2 Senatoren en3afkestukken voorden dag.Blnnenkortentjdver- vaardigden.
De geschiedenis van Californië valttotvöôr
zamelde hj daarvan voor eene waarde van
225 dollars. De gelukkige ontdekker kon de weinige Jaren te zamen met die van Nieuwzaak niet geheim houden, en w eldra vloei- Spa/e.Eene expeditie,door Cortezuitgezonden de goudzoekersnietalleen uit dien 0m- den,bereikte in 1533 Laag-californië,terwjl
trek,maar uitalleOorden derw ereldderwaarts. de oosteljke en westeljke kusten des lands
De ongeregelde wjze, waarop aanvankeljk 6 Jaar later door Ikrnandode Ulloa werden
de bodem w erd omgew oeld, m aakte weldra
plaats Y00r een regelmatig Onderzoek. Het
vinden Van stukken goud van eenig belang
werd echter spoedig eenezeldzaamheid,zoodat

bezocht. In 1542 Ontdekte Cabrillo de haven
van Mbnterep in 1602 werd het geheele ge-

west voor Spanje plegtig in bezitgenomen,
en in 1642 trok de eerste volkplanting der-

men zich t0tdegoudwasscherj en vervolgens waarts. Deze stond Onderdeleidingderlezuïebjna uitsluitend tOt het delven van goud- tentotdat,nadeverdrjvingvanlM tstgenoemden
aders-bevattenê kwarts bepaalde. Men heeft (1767),deFranciscanenhunneplaatsinnamen.
berekend,dat de opbrengst in goudgedurende In - 1768 werden er o0k uitM exico volkplan-

12 Jaren (1849-1861)eene waardebeliepvan tingen gesticht,die weldraeenaanmerkeljken
ruim 5511
/, millioen dollars. Zj is van 57 trap van bloei bereikten. Daarenboven had
o illioen in 1857 t0t30 millioen in 1870 ge- men er eenige forten (presidios),onderwier
daald.Menheeftervoortsplatina,zilver,nikkel, beveiliging inwonersvan Spanje erzich veskoperen kwik,doch alleen ditlaatsteschjnt tigden.In.1823 werd Californiëeeneprovincie
er,behalve het goud,de aandacht waardig te der Mexicaansche republiek en vanwege deze
wezen. De kwikzilvermjn Nieuw-Almaden door een gouverneur bestuurd. De zendelinlevert gem iddeld iedere m aand 118000 Ncd. gen wilden hem echterniet erkennen en verpond.
lietey het land, waarna de regéring van

Behalve de mgnen) die ongeveer de helft Mexlco van harezjde hetstelselvan zende-

CALIFORNIU CALIGULA.
lingen ill toepassing zocht te brengen.Het genegenheid van Tiblrilu dermate te winnen
werd evenwelopgeheven doordeninvloedder dathjaan hetvreeseljk l0tzjner oudersen
volkspartj (1833),en nu deed men pogin- bloedverwanten Ontkwam en van den Keizer
gen, om een groot aantallandverhuizers der- groote gunstbewjzen ontving. De Jongeling

waartste lokken.Naauweljkswarendezener verborg bj de veroordeeling der zjnen eene
aangekomen, toen het volk de zendelingen, hateljke ongevooligheid Onderhetmaskerder
door k
bànta v.
fz-tynaarCaliforniëafgevaardigd, beseheidenheid,maarTlblri'ssdoorgronddehem
verdreef.waardooi'de grondslag gelegd werd en verklaarde, dat het Romeinsche volk in

lbseen adderaanzjnboezem koesterde.1nvoor de vjandschap,die laterheerschtettts- Cq)'
schen Californië en het Mexicaansch bewind. tusschentrad 0t:
'
?
x,
:inhetjaar33inhethuweljk
./
In 1836 ontstond er een oproer,'twelk door met Clt
w dilla,eene dochter van den Senator
de vrjverklaring van Californiè'werd achter- M . z$'ïltzzl'?4.ç en werd benoemd t0t augur en

volgd,en de magtelooze regêring van Mexico pontifex. Het testamentvan Tlblri'as schonk
bevestigde Alraradoà het hoofd van den op- aan hem en aan een zoon van Drns'te het
stand,in de betrekklng van gouverneur.Deze rjksgebied,maal-na den dood desKeizers,

araan Cajns volgens veler gevot
llensniet
maaktezich evenwelgehaajdoorzjnedwin- wa
gelandj en moestweldra bjstand verzoeken onschuldig was, nam laatstgenoomde alleen
aan Mexico. Sallta Anna zond in 1842 den
generaalMichel Tbrdzlt
xderwaarts,Om deteugels van het bewind in handen te nemen,
doch de inwoners van Californiëwarenweldra

cven afkeerig van dezen alsvan zjn voorganger,zoodatzj hem in 1846verdreven en
éên hunner,don Josl Ct
ufrt?,t0tcommandant

verkozen.Bj hetuitbarsten vandenoorlogtus-

den troon in bezit,en ditvolzd geen tegenstand, daar m 0n Van d0n ZO0n Vftl'1 GepmGllicku veel goeds verw achtte. In den beginne
schcen het, als wilde Caliyltla doorrert
vaardigheid, zachtmoedigheid en wjsheid zlch de
algemeene achting verw erven.Im mers na de
plegtige begrafenis van ZTïIJrCI:steldehtjhet
zich in de eerste plaats t0t pligt,hulde te
bewjzen aan zjnemoeder Ayrippina en aan
zjne broeders Nero en Drltsssdoordien hj

schen do Vereenigde Staten en Mexico wasde
aandacht (ler eersten alspoedig op Californië
gevestigd,en door toedoen vandeAmerikaan- hun stoFeljk overschotin hetmausoléum van

sche partj,vooraldoorkapiteinLl
dtergeleid, A'
t
nyltstlts deed begraven.Even jverig zorgde
werd Nieuw-californië bj het vredesverdrag hjvoorzjnelevl
mdebloedverwanten;hjdeed
van 2 Februarj 1848 aan de VereenigdeSta- aan zjnegrootmoederAnlonia allee0rbetoode gemalin van
ten toegevoegd, terwjl Oud-californiö aan nen , die te voren aan
A'
ltyt
tbstlts, w as ten deolgevallen,terwjlhj
Mexico verbleef.
In de eerste Jaren d'
er gouddelving was zjns vaders broeder Clawdi'ltst0tzjn ambtCalifornië het tooneel van velerlei woeste genoot vexhief in hetconsulaaten zjn medehartstogten, door het schuim der Europésche erfgenaam Tib&é..g t0t zoon aannam.Zj,die
fortuinzoekers aldaar opgewekt. Doch reeds ten tjde van Tiblri'
asverbannen en veroor-

in 1855 vereenigden zich de besteburgersvan deeld waren,ontvingen vergiFenis,en deverSan-Francisco, om aldaar de Orde te hand- bodene geschriften van vrjheidlievende manhaven,hetgeen hun bjuitnemendheidgelukte. nen werden weder aan hetlicht gebragt en
Thans heerscht er althans niet minderkalmte verspreid. Naar klagten wegens malesteitsdan in andere Staten der Unie,en debelang- schenniswildehj nietluisteren,en deregters

rjkehulpbronnen deslandsverdienen- geljk moestenonbelemmerdvonnisspreken;hjwilde

onlangs door Dr. .JZ Harto-qltS à,'y.
v ra,n Zpff- het volk weder in het bezit stellen van het
teneen in eene brochure is aangewezen - in steynregt en de staatsaangelegenheden in het
ruim ematedebelangstellingderlandverhuizers. openbaar behandelen.Daarentegen jverdehj

Caligula (CajusCaesarAugustusGermanicus), een Romeinsch keizer en de zoon van
Germanicws en Ayrippina (eene kleindochter
van Alt
gustws), weld geboren in hetjaar 12
na Chr. in Duitschland (volgens Plini'
lts en
Tacitl
uj of in Antium (volgens S'
aaonivs).De
dagen zjner vroegste Jeugd bragt hj door
bj de legioenen van Germanitms aan deRjn,
en Omdat hj toen reedseen klein soldatenschoeisel (ealiga) droog,Ontving hj den bjnaam van Caliequla.Zoozeerwashjbemind
bj de krjgslieden,dat deze bj cen Oproer

met gestrengheid jegens ingeworteldemisbrui-

ken, en hj won vooralde j'
unstdesvolks

door schitterende spelen en m lldeuitdeelingen
aan burgers en krjgslieden,alsmede door de
uitbetaling dernalatenschap van Tiblrins,hoow eldiensuiterste beschikking nietig wasverklaard. A-qrèpa ontving Judaeaen Antt
kchlts
Comm agene terug, en in eene plegtige redevoering veïzekerde Caliyltla aan hetvolk,dat

hj een navolgt'r z0u zjn van zjn vaderen
grootvaderen nietvan den somberen,heerschzuchtigen Tiblrins, dathj,opgegroeidin

na den dood van Altytstltst0tinkeerkwamen, het lpger en steedsbeschermddoordenSenaat
toen zj zagcn,datAyrl
k
ppina mtltdt
m kleinen en het Romtqinschflvolk,zonderzelfzuchtvoolC%)'ns Op den arm de vlugt nam uithetlegel'. zjn vaderland wilde leven, en dat hja1s
11j vergezelde voorts zjn vadcrnaal'Syrië, keizer slechts daarop bedachtzou wtàztln,do
keerde na diens dood naar Rome terug en heiligdommen der Goden,de regten der bur-

werd hier geplaatst Onder het opzigtvan zjne gers en de algemeene vrjheid te beveiligen,
moeder en na hare verbanning onder datvan daar de ongeschondene grootheid dcs rjks
zjne overgrootmoeder Lilga .
a
4fx
-f
/'
?
oa
fc en van en de bevestiging van het volksgeluk zjn
zjne grooïmoedt'r AnloWa, dp wcduwe van elanig doplw arcn.D ealgtam ttencvrpugdo,door
bv%sus. Tot'n hj oudcr wtp
rd,wistl1j detoc- dic vcrzt'kttringtm gew f'ltt, was echter maar
4*
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kort van (luur; Caïi
gl
tla was te slecht van De aanzienljken moesten tegen verbazend
inborst,om nietweldra het maskerderdeugd hoogeprjzen zwaardvechtersvanhem koopen,
weg tewerpen.Hjwerdongesteldtengevolge en aan een zekeren Satwrni'zs,die uit slape-

van zjne onmatigheid en a1s een zedeljk xigheid methethoofd knikte,deed hj er13
monster stond hj op van hetziekbed.Zjn tegen eene Ontzettendes0m toewjzen.Zjne

eerste misdaad herinnerde aan die der voo1-- uitspattingen vertoonden zich 0ok we1a1s de
gaande regêring en overtrofze tevens. Cali- zonderlingstedwaasheden:hjverhiefbjvoor-

ç1/1 deed denJeugdigen Tibérilts,dienhjz00- beeld zjn geliefkoosd rjpaard t0tde hoogste
wela1szjn vader t0tzoon had aangenomen, staats-ambten, schonk daaraan een hofstoet,
om hetleven brengen onder voorwendsel,dat deed gasten bj datdiernoodigen enzettehet
de verm oordc booze aanslagen sm eedde.N u vergulde gerstkorrels voor en wjn in een
vervielhj van den eenen grlwelt0tdenan- gotlden beker.InnavolgingvanX erœesbouwde
demn. W eldra moest zjn schoonvadar M . hj tusschen Bajae enPuteolieenegrootebrug,
&ïlt
zp,
?4,
'
: a1s zjn slachttder vallen.Toch be- bedekte haarmet zandentrokermeteen groot
hield hj degunstdesvolksdoorzjnerjke leger overheen, waarna hj in schjn Puteoli
geschenken, dtlol- ontheKng van belastlgen veroverde en zich beroemde,dathj grooter
en doorglansrjkespelen,en niemand scheen WaS dan Darlns'en Aleœander.T0tzjn verte bem erken,dat de laatste vonken vanm en- maak deed hj een gedeelte dertoeschouwers
scheljkheid uitgebluscht werden in de borst van de brllg duwen en verdrinken,terwjlhj

.

van een dwingeland,die naar de inouisterin- zelf Onder het gedreun der zegezangen rondgen van IlelLeoen Apelles,twee schandeljke zeilde. W ie hem zocht te ontvlieden,werd

vlejers,luisterdeen zich meer en meerOvergafaan deverfbejeljksteOndeugden.Dekruipende onderdanigheid der Senatoren en de
bjval, waarmede hetvolk den Keizerbezig
zag,Om worstelspelen van gladiatoren,wilde
dieren enz. te regelen,waaraan hj zelfwel
eens werkzaam deelnam , sterkten hem in

het kw aad. Hetgew one vechtspelwas voor

zjn bloeddorst niet voldoende; hj deed de
stxjdersin tweedigtegelederen tegen elkander optrekken, doodde met eigen hand bj
eeneljkplegtigheid 26 ridders,en beval,toen
bj eene worsteling metde wilde dieren het
aantal strjdende personen nietgrootgenoeg

door zjne uitgezondene moordenaarsachterhaald,en torn Italië uitgeputenuitgem ergeld
aan de voeten lag van den dwingeland,ves-

tigde deze hetoog Op Gallië en Spanle.Een

togttegen de Germanenleverdehetvoorwendsel op om derwaarts te trekken. Met een

talrjk leger kwam hjaandeRjn,overschreed

die, maar keerde lafhartiq terug, daar hj

vernomen had, dat er btl de nadering van
den vjand groote verwal-ring z0u ontstaan.
om echter op de overwinning te kunnen roe-

men,zond hjeenigemannenderGermaansche
ljfwacht naar de Gverzjde der rivier,trok

met een klein gevolg er Ovex,laakte de laf-

w as, dat men er uit de toeschouwers zotl heid van hen, die hem nietgevolgdwaren en

grjpen, hun de tong uitsnjden, opdat zj vierde,alsoverwinnaar derBarbaren,een groogeene klagten konden doen hoorelz, en inhet ten triomf te Rome. Wêl klom,terwjlhj

worstelperk werpen.Maero,die hem aan het daalde in de openbare meening, de vemnetelbewind geholpen had, w erd verm oord met heid Van Rom e's vrjheidlievende mannen,
zjn geheele geslacht.Om in zjn geldeljken maar naarmate hj meer reden gaftotmis-

nood te voorzien, legde hj den Senatoren
schatting op,omdatzj,zooalshjverzekerde,
zich aan verraad hadden schuldig gemaakt
Jegens zjne moeder en zjne broeders.Veroor-

noegen,was hj jveriger bedacht op zjne
veiligheid, zoodatm eer dan ééne zam enzwering ontdekt en vernietigd werd.Hjverbande
ztjne zuster, met wie hj in ongeoorloofde'

deren z0u worden qestjfd.De dood vanzjne
zuster Drwsilla, dlehj aan halvn verloofde
ontrukten naardewjze der Aziatische vorsten t0tzjne gemalin verhevenhad,vervulde
hem metde grootste droefheid en tevensmet
de buitensporigste razernj. Nu strekte zjne
zinneljke begeerte zich uitnaarLollia PJ'
M-

kruipen,en Galliëmoestgeweldigljdenonder

deelden en niet-veroordeeldcn w erden door qemeenschap leef
do, verliet Lollia en trad
den beul om het leven gebragt, opdat de m hethuweljk metCaesonia,wierzedenniet
schatkistm d hunne verbeurd-verklaardo goe- beter waren dan de zjne.DeSenaatbleef

do verdrukking van den dw ilzgeland. Door

jd
elheid aanyespoord,Ondernam hj een togt
naar Brittanle en vernieuwde er de reeds
vermeldevertooning doordien hj zjnekrjgs-

lieden schelpen deed oprapen,Om die alseen
aan den Oceaan ontrukten buitin den temlina, en haar gemaal zag zich genoodzaakt pe
rt
e ll
egge
nezamenspanningvan
Selœtnede
'
n Tc
wlï
.
s,n.
dieEehj
om zelf haar over te leveren in de handen
bj tjdsontdekte,
vandenellendeling.- Antonia,degrootmgeder prikkelde zjne woede, welke enkel bevrevan Cali
gula,overleed omstreeksdientjdvan digd werd door m arteling en m oord en door
smart en volgens anderen door vergif, door het uitroejen van geheele geslachten.Door
allen geëerbiedigd als eene edelevrouw .D0or vrees geteisterd, nam zjn wantrouwen getallooze gruwelen verloor de dwingeland cin- stadig toe, en hj gaf zelfs den wensch te
deljk de liefde desvolks,zoodatditlaatste kennen,dat hetgeheele Romeinschevolk één
zelfs afkeerig w erd van de bloedige spe- hals m ogt hebbent om het met één slag te
len.Niettemin ging hj voort op den weg der kunnen onthoofden.D e Senatoren betoonden
schandeljkste daden. Hj liet zich door de hem de laagste onderdanighcid en bragten
rjkste Romeinen tot erfkenaam benoemen en Reribonius .rz.oclwd om het leven,omdathtj
bragt hen daarna door vergif om hetleven. e0n vjand des Kcizers was.Zj verhieven
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Cal%ula t0t een god,en dezezochtzooveel
mogeljk degedaanteen manieren deryoden
aan te nemen;ja, hj wildezelfsgodlnnen
benoemen en gafvoor,datde geheele hemel
in zjn persgon besloten was.llj noemde
zich Jlt
piter '
plzlLatiltm,stichtte voor dezen

een afzonderljken tempel,verordende erhet
oferen van uitgezochte dieren en verkoeht
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in de kunstverzamelingen van verschillende

landen zjn versgreid. Voortsbezathj eene
ongemeene vaardlgheid in het teekenen op

lithographischen steen. Bj uitnemendheid
echter was hj portretschilderen hj wistop
eene verwondorljke wjze detlitdrtlkking van
een gelaat op het doek to brengen,ofsohoon
hem meermalen verweten is,datzjn schoonheidsgevoel hem daarbj wel wat verleidde
om te idealisêren.llj bragtdoorgaansalzjne
stukken vlug op het tloek, maar besteedde
aan hetvoltoojen een gerllimentjd.In zjne
laatste levensjaren sohopte hj voelvermaak
in het schilderon van dt
lbbole litllztef
lbden.
Van zi
jne igutlrsehilderjen noemen wj

aan zjn 0om Clandi'
ltsen anderorjkeRomeinen vooraanzienljkesommenhetpriestersohap
aldaar.Hj bespotte de yoden,daagdezelfs
Jnpiter den Donderaar ultt0teen tweestrjd
en beroemde er zich op, dat hj dien k0n
overwinnen.Alzjne gruwelenwarenno4niet
voldoende om zjn bloeddorst te bevredlgen?
en hj beklaagde zich overeen tjd,waarin Moederzegen'' Giotto'' Na hetbal'' Lc
geen brand,oorlog,pest,aardbeving tm hon- Messager'' 1.)e eerste aallnolts'' Vrotlg schoigersnood hetmensehdom teisterden.Eindeljk den'' cn Mot
lt
lersnachtwake'' van zjne
echter verscheen de dag der wraak.Cassi'lts historiestukktxn pFransq
I bi
J het stt
lrfbed valz
lrlinCAtzéz'
dt
K,tribuun der ljfwacht, spande m0t Loonardo daVinoi'',,Galild en zjne let
anderen Zam oll, naderde metzjnemedestan- gon'' D()Muiderkring'
'(
,nrlfoningluf
ldlwi
jk
ders den Keizer, toen deze van de spelen bi
j d01 Watorslloollil1Nool
*d-llollrtnd'' en
terugkeerde, vroeg hem het wachtwoord en van zjne genre-sttlkken ),
De Morgengrotlt'''
stiet hem tevens het zwaard in de keel.De Gl.
ootmoeders verjaardag,, MDO bruid van

l''.
gew onde dwingeland wilde de vlucht nem en, Amak''en plleteorsto weekgelt
maar Cornelius stzll.?
z.swierp hem ter aarde,
Alzjnestukkendragtlneonoorspronkoljken
waarna de ellendeling na het ontvangen van stompel, en deschilder werd Om zjnotalon-

een 30-talwonden bezweek (41 na Chr.).Hj
was 29jaar0ud en had slechts4 jaargeregeerd.Bj eenehooge,krachtige gestaltebezathj een bleek gelaat,woestetrekken,diep

t0n en vooralom ztjn karaktor algemoen g()aoht.Hi
Jwasvice-presidt
lntvand(
)Maatschappj
Arti et Amicitiae,ridder der orde van Karel
III van Spanje en lid t
ler Ats
ademic van
in de holten gedokene oogen,weinig haar, Beeldonde Kunsten. Reeds vroog werd hj
dunne beenen en groote voeten,zoodat 0ok echter aan zjne vrienden ()n aan do Ntlderdenatuur Op datmonsterden stempelderafzig- landschesehilderschoolontrukt,daarhjinhet
midden van Maart 1870 plotseling overleed.
teljkheid had gedrukt.
Calisaya,eene soortvan kina (zie onder Calixtijnen, van caliœ (kelk),omdatzj
verlangden, dat dezebj hetavondmaalook
ditwoord).
Calisch (Moritz),een verdiensteljkNeder- aan de leeken z0u wordenuitgoreikt,ofUtrlv
landsch schilder,werd geboren te Amsterdam

in 1829 en gafreedsvroeg doorslaande bljken van kunstvaprdigheid en talent. Nadat
hj aan deAcademievan Beeldende Kunstte
Amsterdam op zjn lldejaar deklasse van

1f
xït
sfdzà,Omdatzj wilden?dathetavondmaal
ln beiderleigedaante(sub utraqt
lespecie)z0u
bediend worden, is de naam van de Prager
Hltssieten, die zich van (1e Tltaborieten dogr
htlnne gematigdheid onderscheidden. Tegen-

het groot pleister reeds doorloopen had,was over de 14 artilkelt
m derThaborieton (1420)
hj Q Jaardaarna zoo ver gevorderd,dateene en tegenover de R.Katholieke Kerk stelden
historie-schilderj van zjne hand op de stet
le- zj, als geloofsbeljdenis,de volgende 4 arti-

ljke tentoonstelling van 1833 algemeeno bewondering wekte. Hj oefende zich voorts
onder de leiding van J@n Xrzlrt
sewztzp,enPieneman den vader,enschilderdeopzjn veertiende
jaar reeds onderscheidenetreffend geljkende
portretten in olieverf. Op zjn 15deJaar behaalde hj den grooten eereprjs, uitgeloofd

kelen (1421): 1. Het wflûrd Got
ls mag in
Bpllpmen vrj en onbelemmerd door depriesters w orden verkondigd? 2. Het sacram ent
van het heilig Avondmaalm oetin beiderlei

gedaante (brood en wjnl uitgereikt worden

aan alle Christenen, di0 zich nic!
t aan eene
doodzonde hebben schuldig gem aaltt,volgens
door het genootschap rllierdoor t0t Hooger'' de instelling en bedoeling desV erlossers,3.

te Rotterdam,terwjlzjn sttzk reeds vöörde De wereldljke heerschapp!j over rjktlommen
bekrooning doorwjlen A.'
tl,
zdder Hoop was en goederen,welke de geesteljkheid ten 0nregte verworven heeft)mof)thaar ontnomon
aangekocht.
n
Nahetverwervenvantalrjkegetuigschriften, en zj zelve t0t do eonvolldigheid van dtl
m tjd tertlggebragt worden, elz
prjzen en medailles verliethj op zjn 18de Apostolisehl
JaardeAcadêmie,en studeerdeeenpaarjaar 4.All0 dotldzonden,vooralde oponbare,z00later te Antwerpen onderNieaisedeKeî
jzer als ontucht,simûnie enz.,moeten door (1e belvetll mogtlljk geweerd
en daarna geruimen tjd onderAry z
vc/zr#àr voegdl) magten zpf
te Parjs. Hier schilderde hj zjn pcimabue worden. Inweerwilvanhunneglmlatigdheid
en Giotto'',een stuk,datopdetentoonstelling stxeden zj met de woeste Thaboriett
m tegen
te Amsterdam grooten opgang maakte.

bûyismltnd,hetwelk Bohem en
het leger van k

W eldra vestigde hj zich in zjnegeboorte- bedreigde. Inm ifldpls w erden op hetconcilie
plaats en vervaardigde er, behalve tallooze teBaselonderhandel
inqenmethenaangeknoûptj
portretten,meerdan honderd schilderjen,die en deor den pauselkken legaat Jttlius Ca6-
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en den Calixtjnschen godgeleerde Jo- benoemd,wMrna hj den 8step April1455 in

hannesApkyczcz
lg kwamen den BostenjNovem- hoogen ouderdom plaats nam Op denHeiligen
ber 1433 de Prager Compadata t0t stand) Stoel. Nu deed hj een kruistogt prediken
waarbj bovengenoemde4 artikelen ollderbe- tegen de Turken en rustte eene kleine vloot

langrjke beperking werden goedgekeurd.De
Thaborieten,daarover ontevreden,werden den
3ostenMei1434bjBömisch-BroddoordeCalixtjnen verslagen,zoodat dezevoortaan deoverhandbehi
elden.Zj erkendenS'
Lqismundalsk0ning (1436), nadathj deCompactata plegtig
beve3tigd had, doch er kwam geen vrede,
Omdat de overeenkomstvan weêrszjden niet
tez-goeder trouw was aangegaan.Nahetoverljden van Siyismnnd (1437) verkozen deR.
Katholieken keizer Al/ecltt)die door de Calixtjnen bestreden werd. Laatstgenoemden
verkregen nu in Geory ron,-& #1Jrtz# een koning van hunnekleur,diet0tin 1471regeerde,
hoewelpaus Paul'tbs 11 hem metban en afzettingsdecrcetvervolgde en Pi'
ts 11 deCompactata nietig verklaarde. O0k prilzs W ladislaw

uit) die door den kardinaal Lodewl
jk '
tazp
Aguilq).a naar de ridders van Rhodus werd
gebragt. Frankrjk en Duitschland beriepen
zich wegens zjne geld-afpersingen Op een
algemeen concilie.MetzjnvoomnaligenbegunstigerAlfonso '
?
lJs Aragon geraaktehj in hevigen strjd, omdat hj zjn neef Pedro de
Woro/t
z,hertogvan Spoleto,op dentroonvan
Napelswildeplaatsen,die door Alfonsovoor
zjn onechten,maardoor E'
tb
geni'
tb
s TFwettig
verklaarden zoon Ferdinand was bestemd.

Re
eds maakte Avonso, zonder zich om den
banvloek tebekreunen,toebereidselen,om een
invaltedoenindenKerkeljkenStaat,toenzjn
dood den Paus van een gevaarljken tegenstanderbevrjdde.Kortdaarnaoverleedechter

00k Calot'
tts (6 Augusttls 1458), den roem
(1471- 1516),de Opvolgervan Podiebrad,h0e van regtschapenheid en geleerdheid achterook aangevallen door den Paus en doorM at- latende.
f/lït
xd,koning van Hongarje,erkende de gel- (Ieory Calot'tts) een helderdenkend, zeltl
digheid der Compactata.Vele Omstandigheden standig en invloedrjk Luthersch godgeleerde

deden echter den vroegeren jver der Calix- der lide eeuw.Hj heette eigenljk Callisen
tjnen veM aauwen; zj verdwenen nagenoeg en werd geboren den 14den D ecem ber 1586te
in den aanvang der 16de eeuw en vorm den Medelbje ill Sleeswjk. Zjn vaderwas een
toen als het w are eene brug,w aarover het leerling van M elancltton, en de zoon volgde
Protestantismus binnenrukte in Bohemen.
dezelfde riling. Hi
j studecrdete Helmstsdt
Calixtus.Onderdezennaam vermeldenwj: in dewjsbegeerte,vermeerderdezjnekennis
Driepauscn,te weten:CalotusS bisschop op eene4-jarigereisen vooralgedurendezjn
van Romein dejaren 220 t0t226 tjdensde verbljf te Keulen,Oefende zich alsmagister
regering van keizer Aleœander Sdzper'll:,die, geruimen tjd in het docéren en disputpren
naar men zegt,hem toestond,om detkaaje en werd na eene geltlkkige disputatie tegen
kerk van Santa Maria Trastevéra te botlwen. een Jezuïd alshoogleeraax in de godgeleerdDe aan hem toegeschrevene decretalen zjn heid naar Helmstâdt beroepen (1614),waar
Onecht, en zelfs zjn marteldood wordtbe- hj bjna eene halveeeuw a1sde verkondiger
twjtbld,hoewelhj onderde Heiligen is0p- eener gematigde) vredelievende Luthersche
genomen. - Calot'
us 11, te voren Gmido, godgeleerdheid werkzaam was, waarna htj
aartsbisschop van Vienne.Deze,uithetBour- den 19den M aart 1656 alskerkeraad en abt
gondisch vorstengeslacht gesproten,werd den Van Königslutter overleed.
' In strjd met de

lsten Februarj 1119 tot paus gekozen.Hj
deed zjn best,om den so-larigen strjd over
de investituur ten eindetebrengen.Tevergeefs
deed hj den hardnekkigen keizer Hendrik

rigting van zjne dagen drong hj aan op eene

regten hj bevestigde,om de overwinningte
behalen op den tegenpaus Gregoriws VIII.
Eindeljk werd het Concordaat van-W orms
op den rjksdag aldaargesloten (1122)enver-

legde de grondslagen vooreenegezonde Bjbelsche godgeleerdheid.Ook deedhjdeeerste
pogingen,om de Christeljkezedeleerteschei-

mildere opvatting der kerkleer,erkende het
goed regt van de critisch gew aarm erkte over-

levering,plaatstedegeloideljkeOntwikkeling

F in den ban,doch het gelukte hem tgehol- der goddeljke openbaring in het Oude en
pen door de N oordsche vorsten,wier voor- NieuweTestamentin een behoorljk licht,en

volgens Op eene algemeene kerkvergadering

den van de dogmatiek en opendehierdooreen
nieuwen en beteren W0g'
.Onder de R.Katho-

(
1123)aangenomen.Diensvolgens z0udekeus lieken was hj bekend alseen scherpzinnige
der bisschoppen en abten ln het Duitsche tegenstander, doch de Protestanten noemden
rjk onbelemmerd en volgens kerkeljk regt, hem een ongeloovige, een ketter.Blbscher te
niet in tegenwoordigheid des Keizers,maar H annover beschtlldlgde hem in 1639 zelfsvan
zonder dwang Ofsim onie geschieden,en de heimeljk papismus,en de W ittenbergers met

investituur vrjstaan aan de Kerk doorden Calovi'
œsaan hethoofd gaven aanzjnstreven
ring en den staf,en aan den K eizerdoorden den naam van syneretism'
ts (zie aldaar).Op
schepter.Hj deed vrtlchtelooze pogingen,om de door hem gelegdegrondslagenisdoorzjne
de volkeren t0t een krpistogtOp te wekken, vrjzinnige leerlingen voortgebouw d, hoëw el
en zjn karakter wordt zeer geroemd. Hj men eerst in eene latereeeuw zjnegroote
overleed den 13den D ecem ber 1123.- Ca- verdiensten heeft erkend. W egens zjn geNa/ff.
s111,tevorenAlfonsode.
/t
vm
t
#t
z,afkom- schrift pDe praecipuis religionis christianae
stig uitCatalonië.Hj werd doo1'Al
fonso Tr, capitibus (1613)''werd hj aangeklaagd van
koning van Aragon, t0t aartsbisschop van cryptopapismus, en wegens zjn pEpitomeValenda, en door E'
wgenil
ts V t0tkardinaal theologiae moralis (1631)1'en zjne verhan
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deling pDe tolerantia reformatorum''vancryp- traalvan den W aterstaat,ridder derordevan
tocalvinismus. Zjne dogmatiek is nederge- de Unie, lid van de eerste klasse van het
legd in zjn rEpitomeTheologiae (1619)''en Koninkljk Nederlandsch Institmlt enz. Hj
in een aantal strjdschriften. Belangrjk zjn heeftonderscheidene geschriften uitgegeven in
ook zjne rorationesselectae''en ztjn rBrief- de Latjnsche, Hoogduitsche3 Fransche en
wechsel''.- Zjn zoon I'
riedqqeh fArïcl Ca- Nederlandsche taal, van welke wj noemen
Daf'?
x.:,geboren den 8sten Maart 1s22,volgde Dissertatio mathematica-antiquaria de horohem op in hethoogleeraarsambt,verdedigde logiisveterum sciotericis (1797)'',ronderzoek

de gevoelensvan zjn vader,gafOnderschei- naar den oorspronr van den Mbzaïschen en
dene werken in het licht, en overleed den Christeljken godsdlenst(metgoud bekroond,
13denJant
larj 1701.
1797)'',mverklaring van demanierderbuitenCalkoen.Onderdezen naam vermeldenwj: middag-breedte van Donwes (1800)'7,rueber
Cornelis Calkoen geboren te Amsterdam in die Bestimmung des Erdellipsoïds (1806)'',
1695. Hj bekleedde aanzienljke ambten in Stlr lathêoriedesfàeultêsnumeriques(1807)'',
zjne geboortestad,en wasin 1725gezantin ,
1UeberdieTheorie derSonnewënue (1809)'')
Turktl
''
é,waar hj ter gelegenheid van h0t Over de terugkaatsing des lichts van paraverdrag van Belgradozo0grootenl0fverw ierf,
dat de Keizers van Dtlitschland en Rusland

t
bholiseheopsphaerischesl
jegels(1812)'')/)Me-

ode nouvellede projedlon pourles mappehem metaanzienljkegeschenken begiftigden. mondes(1810)''enz.
Jan van),eelzNtldtlrlandseh kunsteIn 1744 ging hj naarDresden,om bj den Call (.
Konilzg van Polen en Ketlrvorstvan Saksen naar, ooftmdcl zich in zjnf
aJeugd zöt
;jverig
over een verdedigend verbond tehandelen,en in hd teekenen valz landsohapptln naar de
den 8stenJanuarp desvolgenden jaarsbevom sttlltkenvanuitstekendemeesters,dathjweldra
derdehj hetsltliten van hetViervoudigVer- gczigten uit 0ns Vaderland op eone voortrefbond.- In 1763 werd hj benoemd t0tam- feljke wjze met sopia ot' Oost-lndischf
?n
bassadeur bj de Verhevene Porte,dok
th hj inktop hetpapierbragt.Eerstdeedhj eene
werd beletderwaartste vertrekken doorzjn reis langs de Rjn door Dtlitsflhland en Zwitserland en vervolgensnaar Rom e,entcekende
overljden op den 9denMaal'
t1764.
Hendrik Calkoen,yeboren teAmsterdam in overallandsehappen,stadsgezigten,bouw vallen
1742. Hjvestigde zleh alsadvocaatin zjne enz., van welke hj eene groote menigte grageboortestad en bekleedde er vervolgens eene veerde.Na zjn dood heeftde prentverkooper
betrekking aan de secretarie,waarvoorhjin Pieter dcAezlck te Amsterdam de belangrjkste
1795 bedankte.Htlschreefmoldenbarnevelds gezigten van SchaFhausen tt
ltKatwjk in 72
eerverdedigd'',- zagzjnegverhandelingover bladen uitgegevelOnderdentitelrAdmiraladum
het voorkomen en straFen der misdaden''be- quadruplex spectactlltlm (Een vierdubbf?lbekroond,- gafhetboek rpolitiek Systemavan wonderenswaardig schotlwspell''.Calloverleed
de Regering van Amsterdam enz-''inhetlicht, in 1703.- Zjnebeide zontm P'
ieteren Jan
alsmederAmsterdamscheBrieven''enz.,- hield 1,4- C@ll:de eerste in 1681,detwoodein1689
als lid van Concordia aldaar34 voorlezingen geboren,waren desgeljksuitmuntendeteokeover belangrjke onderwerpen,wassecretaris naars, die vooralveel afbeeldingen van vesderMaatschappj van landbouw,lid van vele tingwerken en vestingen enz.voordenKoning
geleerde genootschappen en ridder der orde van Pruissen vervaardigd hebben.
van den Nederlandschen Leeuw ,en overleed
Calla L.,zie Slanyenkrnid.

den liden Junj 1818.
Callao, Callao deZiz/
zt
xofSan F:JY: del
Nicolaas Calkoen, geboren te Amsterdam Callao is eelze versterlttehavenstadin deZuiden advocaat aldaar.Hj werd er in1778sche- Am erikaanseherepubliek Pertz,terplaatse waar
pen en in 1782 lid van den raad en had er, de Ri
mac zich uitstortin deStille Zet
),111
a1s stadhoudersgezinde,veelte ljden.Later geogr. mjl ten zuidwesten van Lima,waarwerd hj er echter afgevaardigd naar de Ver- mede zj door spoorwegen verbonden is.W egadexing der Staten-Generaalen dool-deze in
1792 afgezonden, om van wege Ilolland de
doopplegtigheid van den Erfprins ran OrJZI
J':
bj te wonen. In 1802 washj lid van het
departem entaalbestuur vanHolland,onderLodewj;k Ntz
ylp/eps staatsraad,en in 1807lidder
commissie t0tbevordering van hetOnderwjs.
Frederik OJ4 Beeck Calkoen, geboren

gens veelvtlldige aardbevingen heeft m en er
algem een huizen zonder verdieping, voorts,

metuitzondering van eenige straten nabj het

strand,geenerlelplaveisel.Erzjn15-of20000
inwoners,enzjvormtdestapelplaatsvanLima,

alsmede eene aanlegplaatsvoordestoombooten,
die vanCalifornië naar Australiëvaren.Grootschegebouw en zoektmenertevergeefs,alm ag
te Groningen den 5den Mei1772.Hjstudeerde men00k dennieuw enhavendam enhetretlsachte Utrecht in de wis-ennatuurkunde,bezoclzt tige tolhuis met 31 magazjnen merkwaardig
m.Ten zuiden van Callao verheFenzich
de hoogescholen te Leiyzig, Göttingen en ndeoemt
pllinhoopon der Oude stad,die den 28sten
Jena,vertoefde eenigen tljd te Gotha()nwerd
bj zt
jn terugkeer in 1800t0t buitengewoon Oetober 1746 dool' eene aardbeving en d00r
en later (1804) t0t gewoon hoogleeraaraan- de opgestuw de zee m et hare 4000 inwoners
gesteld. In het volgende jaal
' vertrok hj verslonden werd. Uit de haven,in de Baai
naar Utrechtalsopvolgervan zjn leermees- van Callaogëlegen,isin 1855vooreenewaardo
ter H ennert, en Overleed aldaar den 25sten van Omstreeks40millioenguldenaanguanouitMaart 1811.Hj was'1id van onderscheidene gevoerd,alsmedeeenegrootehoeveelheidkatoen
geleer4e genootschappen,van hetcomité cen- en edelmdaal.
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Ileze stad was het lM tste bolwerk der

togt naar Martinique bjwponde. Bj uitne-

Spanjaarden ill Peru 0n vielin 1826,nadat mendheid kweet hp zich gedurendehetlaatste
eegevecht van dienadm iraal.Callen% ryltdeed
zj 2Jaarlang doorden kloekmoedigengene- z
raal Rodil verdedigd was,in de handen der het schip na den slag zee houden en liep te

Pel
manen. De '
bezetting wast0top '/adege- Siragossa binnen, waar de Avyfd'r den 29sten
slonken, en van meerdan 2000 Spanjaarden April overleed. Na verloop van eenige dagen

der aanzienljkste geslachten, die onder de verzeilde men naar Palermo,waarbj Callenbescherming vanRodilindevestingvertoefden, *?:r.gA device-admiraals-vlag voerde.Zj werbeleefden slechts 200 de Overgave.Hetspreekt den nagezetdoor de Franschen,en zelfs het
van zelf, dat Callao bj devolksbewegingen schip rDe Eendragt'', waarop zich het1jk

die er gedurig hetlandontrusten,eenebelang- van den admiraal bevond,liep grootgevaar.
Callenbnrgltvuurde echtermet zooveelkracht,
rjker0lvervult.
ctzzl
Callcott (August Walter), een boroemd dat de vervolgersafdeinsden,en daardeA'
Engelsch landschapschilder, geboren te Ken- die de 2de admiraalsvlag voerde,gesneuveld

sington omstreekshetJaar1779,vormde zich was, had hj het opperbevel Overde vloot,
naar het voorbeeld van Pœnsin en Cwyp en hetwelk hj te Napels - doch nietzonder
toonde weldra zjne tlitstekende talenten op morren - aan den schout-bj-nacht Philips
hetgebied derschilderkunst.Zjnrrowervan ran Almonde overgaf.
Callenburglt werd in 1689 bevorderd t0t
den waterkant'' zjn rGezigtop Trente''en
zjnerllollandschekustjgestofeerdmeteenige vice-admiraalv00r den zeeraad van 'hetNoorvisschersen vischvrouwen en eenestadopden derkwartier,terwjlhem inhetvolgendejaar,
achtergrond'' baarden opzien.Vooral 0ok ge- bj afwezigheid van den lt.admiraal Cornelis
'tw /.$el, het opperbevel over de vloot oplukten hem tafereelen uithetlevenvansluilters. .A'
Hj heet'
t een aantalItaliaansche,Engelsche, gedragen,en na den terugkeervan dienadm iBelgische en Duitsche landschappen geschil- raal de tweede stem in den krjgsraad toe-

derd,en o0kzjnegenre-stulkkenz'
jneenvoudig
en iink gepensoeld.Zjn kolorietisfraai,en
vooralhebben zjn luchten watereen aankegenamen toon.Hj heeftdaarenboveneengroot

gekend werd.In Junj van datJaarstreed
hj tegen de Franschen bj Bevesier,behield
zjnontredderdvaartuig,voerdeeenjaardaarna

bevel op het rlfasteel van Medemblik''van 86
aantal teekeningen vervaardigd voor geïllus- stukken en werd met 9 oorlogschepen en 2
treerde Engelsche werkent en overleed te brandersnaarSpanjegezonden.In 1692werd
Kensington den 25sten November 1844.
hj vice-admiraalderadmiraliteitop deMaas

Callenberg (Joha11Heinrich),de stichter en bevond zich daarna bj devereenigdeEn-

van het naar hem genoemde instituut,eene
zendelings-inrigting t0t bekeering van Israëlieten en Mohammedanen, werd geboren in
1694 in het hertogdom Gotha, studeerde te
Halle in de godgeleerdheid,w erd erprofessor

gelsche en Nederlandsche vloot,toen deze op
de hoogte van Ba/eur door de Franschen

werd aangetast.In 1694 bevond hj zich a1s

opperbevelhebbervanhetNederlandscheskader
metde EngelscheenSpaanschevlootindeMidin de wjsbegeerte (1727)en in detheologie dellandscheZee,en heesch erdevice-admiraals(1739), en overleed in 1760. Hg heefteen vlag op rDe Beschermer'' van 90 stukken om
aantal geleerde geschriften ln het licht gege- het doorde Franschen belegerdeBarcelona te
ven, die thans geene waarde meer hebben. ontzetten,zoodathj van de regéring dierstad
Hethoofddoelvan zjn streven was echter de prachtige gesehenken in zilver, en van den
bekeering derIsraëlieten.Hiertoestichttehjin Koning van Spanle een kruismetdiamanten
1721 te llalle eene soortvanzendelingsschool, ontving. Tn 1696 deed hj met de Engelsche
verbond daarsaedeeenednlkkerj,waarooltge- en Nederlandsche vloot eene landing op de
deelten van hetNieuweTestamentwerden ter Fransche kust, nam deelaan het bombardeP0rS0 gelegd, en zond daarmedezjne disci- ment van het eiland Ré, en werd in 1697
pelen door geheel Europa,Ja,zelfsnaarde bevorderd t0tluitenant-admiraalvoorhetNoorvolgelinyen van M ohammed. Sedert 1791 is derkwartier. In die betrekking was hj bj
deze inngting met die van Franke vereenigd. de roemrjke overwinning bj Yigos,hielp in
Callenburgh (Gerard), een Nederlandsch 1704 Gibraltar innemen, en geraakte in het
admiraal, werd geboren te W illemstad den laatstvan Julj slaagsmetde Franschevloot,
8sten April 1622,kwam in 1661 a1s adelborst waarbj zjn schip pD0Albemarle''zôö door-

indienstenwerdsjaardaarnatotzdenluitenant schoten werd,dathj op derKatwjk''moest
bevorderd.N0g 5jaren laterwerd hj op uit- overgaan.Hieraan had hj zjn behoudte dandrukkeljkverzoek vandezfefd'
ropdiensschip ken,daar pD e Albemarle''3 dagen later door
geplaatst en woonde in 1672 den slag van eigen kruid in de luchtvloog,waarbj vele
tzjnejournalenverSolebay bj.In laatstgemeld Jaar werd hj van zjnegoederen,alsool

onder-com mandant over de zeelieden,diet0t loren gingen.
verdediging van 'sLands rivieren waren geIn 1709 werd hj bevorderd t0tluitenantroeptn.In 1673 benoemde deprins'
plzzOranje admiraal voorhetcollégie der admiraliteitte
hem t0textra-ordinairkapiteinenkol.
tdaarnatot Amsterdam en in 1711 t0t denzelfden rang

kapitein Op het schip van den schout-bj-nacht voor het collégie op de Maas, waarna hj
van Ned.In het laatstvan datjaarzag hj afscheid nam van de zeedienstenzichvestigde
zich geplaatst als eerste kapitein op het ad- te Ylaardingen,waarhjvervolgensburgemeesmirMlschip van de A'
lefer, nameljk rDe ter werd en den 8sten October 1722 overleed.
Callicarpa L.is de naam vaneenplantenzeven provinciën''
,wurmedehj in 1674 den
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geslacht uit de familie der Verbenaceën.Het van oudheidkundige versierselen dandoordichomvatmeerendeelsheesters uit dekeerkrings- terljke vlugt onderscheiden!voortselegieën,
gewesten, die met vertakte en stervormige epigrammel
z enz.Zj zjn ultgegeven teFl0-

lts(Utrecht,1697),
haren zjn bezet,gaafrandigebladerenenkleine rencein 1489,door Graeri'
okselstandige bloemen dragen.Hiertoebehoort door Bl
omseld (Londen 1815), door Vol
yer
C.J'
-ddcc'
lt: L.teen fraaje heester)diein (Leipzig 1816)enz.
lllmcltu , een Grieksch beeldhouwer,
Virginia en Carolina groeit,11i Ned.elhoog bouCa
wmeester,schilder en brûnsgieter,die v0lwordt,geelachtige wolliqe takken heeft en gôns
sommigen te Athene,volgens anderen te
purperroode,opparelsgeljkendebessendraagt.

De bladeren worden in Amerika tegen water- Corinthe geboren werd en in de 92ste Olympiade leefde. Aan hem wordt de uitvinding
zuC
chatlhc
qebra
rutit
t.
ldas,eenuitstekend Spartaansch toegeschreven van het Corinthische zuilenveldheer,werd in 406 vöörChr.opJeugdigen kapiteel en van de voor beeldhotlwers zoo

leeftjddeopvolgervanLysanderxjsbevelhebber belangrjke kunst,om hetmarmerte boren.

der vloot, veroverde Methymna Op Lesbos, Zjne meestberoemde qewrochten zjn rDanontnam den Atheenschen vlootvoogd Conon sendespartaanschemeisles''eenerlunoinharen
30 schepen en blokkeerdehem metzjneove- tempelte Plataea''en rdegouden lampdiedag
rige vaartuigen nabj Mytilene. Atheensche en nacht brandde in den tempelvan Atkene
hulptroepen werden geslagenenvan 12schepen (Minerva) op den Acrôpolis te Athene''.O0k
bragt Conon er slechts 2 wederteAthene.Cal- vindtmen in het musêum op hetCapitooleen
Jïcrcfit
ftu was voornemens, om eene nieuwe satyr,metzjn naam gemerkt.
Atheensche vlootvan 150 schepen des nachts
Callinus, de schepper der staatkundige
metzjne120 bodemsteovervallen,dochwerd elegie, te Ephese geboren, leefde omstreeks
hierin verhinderd door een storm ,en denv0l- het Jaar 730 vöör Chr.,dus vroeger dan Argenden morgen zeilden de Atheners op, Om c/zzbcFzld?die doorsommigen verkeerdeljkals
hem den slag aan te bieden.Hoew eldesiuur- de uitvlnder der elegie wordt beschouwd.
man hem den raad 4afom den steventewen- Volgens de spaarzame berigten der Ouden
den, hield Callorat%das v0l. De uitslag van vervaardigdehj liederen vanstaatkundigeninden strjd bleeflang onzeker,totdateindeljk houd)welke metbegeleiding der fluit werden
laatstgenoemde bevelhebber over boord viel voorgedragen,om het volk t0theldenmoed op
enverdronk,waarnadegeheelePeloponnêsische te wekken.Een fragmenteenerelegievan CalDz
ll.
: is bewaard gebleven en in de ppoetae
vlootop devlllgtging.
Calhgraphle ofseltoonneltrjiven,zieSc&'
@: gnomicigraeci''van B runek te vinden.
knnst.
Calliopé,aanvankeljk demuzederdicht-

Callim achus.onder dezen naam vermel- kunstin hetalgemeen,werd laterin hetbjzonder die van het heldendicht. Zj wordt
calllmacl
tu , een dapperen burger van doorgaans afgebeeld meteenetuba.Volgensde
Athene uithet demos Aphidnae.Btjdewisse- fabelleer schonk zj aan Oeayruukoning van

den wj:

lende beraadslaging der bevelhebbers ever de Thracië, Orphmbs en Linus,- aan den StryvraagOf de slag tegen de Perzen indevelden mon den held Tlteseu ,- aan ApolloJ'
cldzzlfx:

van Marathon z0u geleverd Forden, stemde en Hyyenajlts,en aan denAclteloltsdeSirenen.
Calllope:zie onder Asteroiden.
hj als polemarch met MiltI
adeservooren
Bneuvelde als aanvoerder van den regter
Calliopsls Reieltenb.,is de naam van een
vleugel.
plantengeslacht uit defamilieder zaâmgesteldCalllmaeltus, een geleerd taalkundige,fabel- bloemigen (Compositae),waarvan de soorten
en geschiedkundige en dichterte Alexandria t0t de geliefkoosde sierplanten behooren.D e
enhethoofd derAlexandrjnscheschool,meer meestbekende is C.bicolor .ACAI. of C.tinctor'la Dee., 0en zom ergew as, dat aan de
Roode rivier in den N oord-Amerikaanschen
StaatArkansas tehuisbehoort,maarin 1820
naarMidden-Europaovergebragtw erdenaldaar
algem een verspreid is. Dezeplant w ordtop
in de 3deeeu:v vöör Chr.teCr enegeborenen vetten grond 6 Ned.palm hoog en draagt
wasgesproten uithetedelegeslachtderBattia- eene grootem enigte bloem en metdonker-gele?
&..AlsleerlingvanHermôeratesopendehjver- aan de basis gevlekte straalbloempjes. Ztl
volgenste Eleusis,eene voorstad vanAlexan- heeft OP de naamljsten der tuinen o0k den
dria, zjne school,en werd doorPtolemae'
te naam van Coreopsistzfrt?
wfz/rylzfret:.Eenenieuw e

beroemddoorzjnegeleerdheid,jverentaalkundige bekwaamheid dan doorzjne dichterljke
geestdrift,lidenleeraarvanhetAlexandrjnsch
muséum en volgens Zenodotnsfleneerstenambtenaar der aldaar aanwezigeboekerj.Hjwerd

T#iIJ#8zA'
?
:,
: aan het muséum geplaatst.Hj
overleed omstreeks hetJaar 230 vöörChr.,
en t0tzjneleerlingen behoordenEratostl
tenes,
TAïJO.
SJI/?At
ZIC,
I.
:, Aristôpltanes.
, XIPJJPZJ.
I
O.van

sierplantis C.DrnmmondiiDon,een êénjarig
Noord-Amerikaansch gewas,datOp denvrjen

qrond en inpûtten gekweektwordtenprachtlge goudgele bloemen draart.Men legthet

Rhodus cn anderen.Volgens kbàidas heeft die zaad dezer plantgewoenljk ln het bogin van
jverige geleerde 800 gesehriften nagelaten. April in potten, w aarna men de opkom ende
Namen en fragmenten - bjnaenkelpoëzie- jonge plantjes verzet en vervolgens, zo0
van meerdan 40 werkenzjntOt0nsgekomen. noodig,telkrnsin grooterepotten verplaatst.
Wj hebben van hem 6 hymnen,ééne in het Callirhoe is de naam van eene bron ten
Dorisch en de overige in hetIonisch dialect zuiden van den Acröpolis te Athene)aan den

en in hexameters,diezich meerdoorrjkdom voetvan den Hymettus. Later werd zj ook

CALLIRHOD CALLITRIS.
(Negenbron)genaamd.Pùlstratmenaaneenigewaterleidingen deplaats,waar
zj zich weleerbevond.
Callisen (Hendrik),een beroemd Deensch

wjze der Perzen voor hem z0u teraarde
z0u hj gewikkeld wezen in dezamenzwering

omgaf haar met zuilen, en thans ontwaart vallen. Aleœander mnakte hem verdacht als
van Hermolaws en liet hem uit den weg rtl'
lmen. D eze moord verschafte aan Onderschei-

heelkundige,werd geboren den lldenMei1740 dene wjsgeeren van lateren tjd stof voor
te Preetz in Holstein,bezochtde domschool hunne geschriften. Calllstltenes schreef over

te Sleeswjk, werd daarna leerling in een verschillende oorlogen in zjne werken rrroischeerwinkel te Kopenhagen, later adsistent cum bellum'', rphocicum bellum''en rllellebj een heelmeester aldaar en toen reserve- nica'' - voorts over.het 00g en over den
chirurgjn in hetFrederiks-hospitaalteKopen- aard der gewassen.- Men Onderscheide hem
hagen.Door jver en bekwaamheid verwierf van een Ps-do-callisthenen,die eene geschiehjhiereene toelage,diehem in staatBtelde, denis van Alezander & Grooteopstelde,welke
OMAankr
Fr
0pjkreis te gaan.Hj begaf zich na31' zich n0g in handschrift op de Bibliotheek te
en Engeland en werd in 1771 be- Parjsbevindt,doch overwiensouderdom de
noemd t0t opperchirurgjn van deDeensche gevoelepsaanmerkeljk versehillen.
vloot.Een Jaar later werd hj dodorin de Calhsto,eeneJagtgezellin van Diana)was
heelkunde en hield als hoogleeraar in datvak volgens sommigen eene dochter van denArcaheelkundige voorlezingen aan de universiteit dischen koning Lycaon,volgens anderen van

der hoofdstad.In 1791ontving hj eene aan- Nyctela of van Cyteun.Zj bozweek voorde
stelling tOt diredeur-generaalder heelkundige aanzoekenvan Zeu (Jupiter)en werdineene
academie aldaar,legde die betrèkking neder berin veranderd, om Here (Jun0) te blindin 1805,en overleed den 5den Februarj1824. doeken. De jverzuchtige zorgde echter,dat
Zjueplnstitutioneschirurgiaehodiernae(1777 de berin door Artemis (Diana) op de Jagt
en laterl''bezorgden hem een Europôschen gedood werd, doch Zeu,n plaatste haar als
naam .

Areton onder de sterren en deed haren zoon

Zjn neefAdol
fKarelTWdr,desgeljkseen door Maja opvoeden.Volgens OvidI'
t
u werd
uitstekend heelkundige, werd geboren den zj aan den hemelgeplaatst,toen haarzoon
8sten April 1786 te Glûckstadt,studeerde te Aroas haar wilde dooden. Op afbeeldingen
Kiel en te Kopenhagen in de geneeskunde, draagt zj een berenvel, en volgens Ot
fried
deed belangrjkereizen,en werd in 1816bui- Mûller was zj deoudeArcadischegodheid,
tengewoon en in 1829 gewoon hoogleeraar Artemis CJWIJP.
aan deheelkundigeacademiete Koyenhagen, Callistratus.Onder dezen naam vermelvoortsbibliothecaris,staatsraad enelndeljkin den wj:
1842 gewoon hoogleeraar aan de universiteit.
Calléstratv ,eenberoemdAtheenschredenaar
In 1843 nam hjechterzjnontslagenvestigde en veldheernaast TimotltensenIpklerates.Hj
zich te Alttma.Zjn voornaamste geschriftis was een zoon van Calléerates uitAphidna,
getiteld rMedicillische Schriftstellerlexikon der begaf zich in 372 vöôr Chr.meteen gezantj
etztlebenden Aerzte,W undârzteu.s.w.(1829 schap naar Sparta en zoehtereeneverzoening
1837,25dln.
,envervolg 1838- 1845,8dln.)'' te bewerken van dezen Staat met Athene.
Callistem on Brown is de naam van een Men zegt, dat éénevan zjneredevoeringen
plantengeslachtuit de fam ilie der M'yrtaceën ;
hetonderscheidtzic'hdooreens-spletigenkelk,
5 bloem bladen, een groataantal lange, fraaigekleurde meeldmden en eene3-t0ts-hokkige
zaaddoos.HetomvatNieuw-Hollandschehees-

Demôstltenesheeft aangespoord,om zich op de
welsprekendheid t0e te leggen.Omstreeks363

meeldraden,- C.linea'
re .D:c.,eeneprachtige
sierplantmet bundelsdonkerroodemeeldraden,
en C.speelos'
um Dec.eenheesterterhoogte
van 4 Ned.elen getooid metprachtige bloe-

nen aan den dood ontrukt.D00r dit wonder
werden 49 Romeinsche soldaten overtuigdvan

werd hj terdood veroordeeld,zoodathjnaar
Macedonië vlugtte en aldaar Daton stichtte

aan de Thradschekust.Toen hj vervolgens
tersmetstjveafwisselendebladeren enonge- zonder vergunning naar Athene terugkeerde,
steelde,aarvormigebloemen.Demeest-bekende werd hj aldaarterdood gebragt.
soorten zjn C.lanceolatum .D:c.,een fraaje
Calllstratns, een heilige uit Carthago.Hj
heester met lancetvormige bladeren en digt werdvolgens de legende ten tjdevan DloOp êên staande bloemen metscharlakenroode clefll'
lf,
sin zeegeworpen,maardoor2dolphjde waarheid der Christeljke leer,zoodatzj
zich aanstondslieten doopen.Toen zj bjhet
men.Men brengtzedoorden winterbjeene ondergaan van dezelfde straf op dergeljke
warmte van 4 t0t 50 C.,en men vermeerdert wjze werden gered,omhelsdenn0g135krjgs-

lieden het Christendom.De vertoornde landalllsthenes,een beoefenaardernattlur-en voogd deed echter Calllstratws en de49 eerstgeschiedkunde,geboren te OlynthusOmstreeks bekeerden in stukken houwen.
het jaar 365 vöôr Chr., waseen bloedver- Callitris Vent.is de naam van eenplantenwant enleerlingvan Aristôteles,slootteAthene geslachtuitdefamiliederkegeldragenden(C0nihetverbond der vriendschap metTlteoplvrant'ss ferae); het omvat Afrikaansche en Nieuwen vergezelde AleœanderdeGrooteopzjntogt Hollandsche boom en m et eindstandigemanne-

zeCzooreldoorstekken a1sdoorzaad.

naar Azië. De openhartige wjsgeer was een ljke en vrouweljke katles en z-vlpugelige
te jverig vooxstanderderwaarheid,om nid zaden in openspringende zaaddoozen.Van de
eerlang ongenoegen tehebbenmetdenKoning, soorten is de Sandkakboom (C.quadrivalvis
vooral toex deze vorderde,dat men naar de V6#t.
, Th;J> >rfXll4V@.
W #:),:e1Jhpo.
kter Of

CALLIJ
PRIS- CALLOT.

:9

boomple datop de heuvelsvan Noord-Afrika
groeit en eene hars het sandarak (zie
onder ditwoord) oplevert,hetmerkwaardigst.
Callon uitAegina,eenberoemdkunstenaar,

begaf hj zich nMrFlœence,om er sheilte
zoeken in deoorspronkeljkheidzjnergaven.''
Deomstandigheid,dathj eenlandgenootwas

teCorinthe.Volgens QltindilLannsbehoordehj
t0t de oude Aeqinetische school,en welligt
zjn devooreenlgejaren te Aegina qevondene kunstgewrochten van hem afkomstlg.
Callot(Jacques),pôndermeestberoemdeteekenaarsen graveursvan zjntjd,wasdezoon

dien tjd behooreneeneMadonna naareerstgenoemde,50 gravuresvangrooteschilderjen

van Catltarina,de moeder vandengroothertog

Cpdz?
,
p Ih wasoorzaak,datzjhem eenejaar-

die in brons en hout werkte, leefde 0m- ljksche toelage en vrjewoning verschafte,
streeks de 60ste Olpupiade,was een leerling zoodathj
' zich geheelen alaandekunstk0n
van Teetaeu en Angelion en vervaardigdeeen wjden.Hj knooptede oude betrekking met
er aan, en vond er in de
koperen,doorAenet'
la gewjden drievoetvoor Canta-Gallina weAmyclae,tusschen wienspooten zichhetbeeld werken van Andrea delzsWrfp,PerinodelTzrtwl
tofgenoeg v0or
van l/ersqbhone (Prosérpina)verhief,alsmede 0n andere groote nleesters sbes
een beeld van Atltene &A:zJJ,
: voor den burg zjneraveernaald. T0tzjne testukkenuit

van een wapenheratlt van LotharingenenBar
en z0u voor een ofander staats-ambtworden
opgeleid. In Callot ontwaakte eohter reeds

vroeg de zucht,om zich aan dekunsttewjden,en die zucht vond voedselin het atelier
van den tlitstekenden glasschilderClamdeH en-

H:J teNancy. Metgeweld kwam zjn vader
in verzet tegen het besluit Om penseel en
graveernaald te hantpren alsweinigstrookende

met de adelljke Overleveringen van zjn geslacht,doch deknaapontvlugtteoplzjariyen
leeftjd (1604)hetouderljk huisenvoegdezlch
bjeenebendeZigeuners,Om metdezeItaliëte
bereiken.Dat gezelschap heeft eenduurzamen
indruk op kem gemaaktenaanleidinggegeven
tot een beroemd viertal bladen,diedemB0hém iens''op eeneçeesti
ge wjzevoorstellen.Te
Florence nam hlj afscheid van de bende en
verwierfer de gunstvan een oëcier,diehem

envooral20,diedeveldslagenenOverwinningen
der M edid voorstellen, benevens de zeven

doodzonden naar Berna/
rdinoWcràt
zfepp,bjgenaamd Tpcceffï2in 4 bladen.Hj wasevenwel
n0g niet op zjn terrein.Penseelen graveernaald waren te traag,om devoorstellingenvan
zjne rjke fantasieop hetpapierte brengen,
en Callotgreephieropnaardeetsnaald enlegde
zich t0e op deetskunst.Zjne eersteproeve
was de voorstelling van M ansuJff
zd,bisschop
van Toul, die eenjongen prins,bj hetbalspel gedood, weder in het leven roept.De
tournoojen en carousselsaan hetglansrjkhof
van Florence gaven Rhtereenvolgens aanleiding t0thetschetsen van holeesten(4bladen)
tooneelspelen en balletten (6 bladen)en de
schepen en galejen van den Hertog (4 bladen). Voorts gafhj een schetsboek uitvoor
jonge schildersen onderscheidenegrootewerken, zooals den marteldood der onnoozele
kinderen,de markt te Florence,deverzoeking
Van den heiligen Antonius enz.Na den dood
van Cosmo 11 versmaadde Callot de gunstvan

in de leer deed bj Remy Clzlftz-Gcï/lt
h een zjn onwaardigen opvolger en keerde naar
ervaren penteekenaar; deze leerde hem met Nancy terug, waar hj doorhertog Hendrik
de etsnaald omgaan en voorzag hem van het en door zjne bloedverwanten metbljdschap
noodige reisgeld, toen deJongelingzjn ver- ontvangen werd.In 1625 tradhjinhethuwelangen,om Rome te zien,niet langerbedwin- ljk,- en van zjneontelbarebladen vandien
gen kon.Naauweljksechterhad hjRomebe- tjd vermelden wj 392 beelden van Heiligen,
reikt,toenhj kooplieden uitNancyontmoette, een martyriologium voor den kardinaalRieh'edie door de voorstelling van de onrust en Jïel, eene tweede uitgave van het reeds te
smart zjner ouders hem bewogen,om naar Florence versehenen schetsboek,kleinebladen
huisterug te keeren.Hoe welwillend hj hier uit het leven derheilige Familie,hetljden
00k ontvangen werd, hetgevoelen van zjn van Cltrist'.s in tw ee verschillende reeksen,
vader was n0g onveranderd; de naald m oest geraaskerde optogten en vooral het groote
wjken voorde pen en deteekenstiftvoorhet carousselraet de straat,waarin het gehouden
boek, zoodat Callot binnen twee Jaar zich werd (iI1 10 bladen). In zjn latere werken
weder op de vlugt begaf. Het toeval deed ontwaren wj een aanmerkeljkenvooruitgang
hem te Turjn een ouderenbroederontmoeten, in het gebruik der etsnaald en tevens h0e
J- deze met het gebruik dergraveernaald
en hj keerde nogmaals naar de ouderljke hi
woning terug.Eindeljk wasdevadervande verbond. In kleine flguren vermeedhj alle
roeping des zoons overtuigd en zond hem in arcéringen 0n kruisstrepen en bragt de schahet gevolg van een gezantschap naaz.Rome, duwen aan met de graveernaald, w aardoor

waar de Jongeling met groote geestdrift de dezeaanmerkeljk winnen in kracht.MTjzien
deuren der kunstverzam elingen zag opengaan. dit in zjne bedelaars,Zigeunersenz.,in 25
Hj begon er te studéren btj den schilder bladen,welke hj onderden titelmcapitano

GiulioTtzrùï,maarhj gevoeldenogmeerlust de Baroni'' uitgaf, alsook in 18 groote en 7

t0t het beoefbnen der graveerkunst en werd kleine bladen,genaamd rMisèresdelaguerre''.
eenleerlingvanPhilippeTityz/ztudïgzvan Tl*oyes. Niet alleen het hûf van Lotharingen,maar
Onder diens leiding bragt hj grootealtaar- ()ok andere hoven wensehten nuhunnefeesten
stukken in plaat,doch 18 bladen,diehj t0t en heldenfeiten vereeuwigd te zien door de
aan zjn 20ste jaarbewerkte,geven wèlge- etsnaald van Cqllot. V0or de landvoogdes
tuigenis van zjnegestadigevordel4ngen,maar der Nederlanden Clara .Fz'?4.>z?ïl Isabella vern0g nid v:n buitengewfne talenten.Daarna vRrdigde hj hetbeleg van Breda,en Loh-

CALLOT- CALOMARDE.

'
wï/k XIH riep he* aan zjn h0fen belastte
hem met de voorstelling derbevrjding van
het eiland Ré(1627)en metdie derverovering van La Rochelle(1629).Callotwerdte
Parjsmeteerbewjzen en schattenOverstelpt,
maarhj wees deschitterendsteaanbiedingen
van de hand,toen Frankrjk den pluotharingschen edelman''inhem krenkte.Toennameljk
de Koning gebruik maakte van een familietwist met zjn broeder Gaston '
ptzzlOrleans
en alzoo van diensvriendschaypeljkebetrekkingen met hetregêrend HuislnLotharingen,
Om ditgeheele gewestmetNancy in zjnrjk
in teljven,en Callotdoorhem verzochtwerd,

conanlentaar op de Heilige SchriftteParjs,
hield voorlezingen in onderscheidenekloosters

welk tot smaad strekte voor zjn vorsten
vaderland. O0k weeshjhet aanbod van.de
handvan een aanzienljkJaargeld onderv00rwaarde, dat hj zich te Parjsvestigde:hj

doos.Hetomvatsierljkekruiden,dielnLouisiana,Mexico en Californië groejen.Sommige

van zjne orde,werd in 1715priorteLay,in
1718 abtteNancy en in 1719visitatorzjner
orde. In 1728 zag hj zich benoemd t0tabt
te Senones in Lotharingen,en overleed den

25sten odober 1757te Parjs.Hj schreefeen
Commentaire sur tous les livres de l'ancien
etdu notlveautestament(1707- 1713)23dln)''
,
XDictionnaire historique etcritique delaBible
(1722- 1728,4dln),o0k in hetNederlandsch
vertaaldy''en rHistoire eeclésiastique etdvile
de la Lorraine (1728, 4 dln, 1745- 1747,
7 d1n)''.

om de verovering van Nancy in plaattebrenCalochortus l/nrsh is de naa:a van een
gen,antwoorddedeze,datmenhem verschoollen plantengeslacht uit de familie der Juncaceën.
mogtvan zulk een onteerenden last,wanthj H et draagteene G-deelige,openstaandebloem waseen Lotharingeren hj z0unooitdehand kroon,korte,aan den voetderbloemkroonvastleenen tot het voorstellen van datgene,het- gehecht
e meeldraden en eene3-h0kki4ezaadworden als dwergplanten gekweekt,zooals C.
eleyots .
P'
?
/
,
r#A met hangende bloemen,die wit

bleefte Nancy.Inmiddels maakte hetverlan- en rood gevlektzjn, C.lfffdzl
.
:Dowyl.met
gen zich van hem meester, om Italië weder eindelingsche,gele,bloedrood gestippeldebloeme
n
,
C.
s
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e
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.
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met paarse
te zien,doch hj overleed gedurendedetoebereidselen t0t dien togtop den 28sten Maart bloemen, en C.'
t
ZZI
'
?
UJ'
I.
MBentl
t.metwitte,
1635.Een gedenkteeken,terzjner eerverre- rood en groen gevlekte bloemen.De knollen
zen,is in de dagenderFranscheomwenteling dezer planten worden in potten in een veften
verwoest.
zandgrond gelegd en zjmoeten opeenevorstCallotTvas een saan van een edelkarakter; vrje plaats doorden wintergebragtworden.

hj stelde trouwevriendschap ophoogenprjs,
en het was hem eene behoefte, dageljks
eenigeuren in denkring zjnervriendendoor
te brengen e11tegeljk als kunstenaarwerkzaam te wezen. Hj heeft een belangrjken
invloed gehad op de ontwikkeling der kunst
in zjn tjd. De Italiaansche* kunst begon
wortelste schieten in Frankrjk, waar het
vlugtig schetsen met de etsnaald alle w are
kunst dreigde te vernietigen. W èl bewoog
zich Callot in de rigting der vaderlandsche

kunst, maar hj bragthaart0teenehoogte,

die na hem niet w erd bereikt,zoodat men
later de graveernaald weder opvatte. Callot

zocht de natuur te schetsen zooals hj die
om zich heen opmerkte,en hj deed dit op
eenewjze,die dewerkeljkheid t0t eenverrassend kunstwerk verhief.Hoeveelbladenhj
geleverd heeft,is niet metJuistheid te bepalen:in de Koninkljkeverzameling van gra-

Men kan ze in '
tvoorjaarook in den vrjen
Calom arde (Francisco Tadeo), een

grond planten en in hetnajaareruitnemen.

Spaansch staatsman,werd in 1775 in hetvlek
Villelin Aragon geboren en moest zich opde
universiteit te Saragossa metgrootezuinigheid

behelpen.Intusschen legde hj zich met z00veeljvert0eOp dewetenschap,dathj weldra t0t doçtor in de regten bevorderd werd.
Hj dong naar de hand van denietschoone
nichtvan den ljfartsdesKoningsenverlangde
geeneanderehuweljksgift,dan datdeinvloed
van haren O0m hem eene aanstelling z0uverschalen bj hetdepartementvan Justitie.Hj
vervaardigde een geschrift over den graanbouw in Aragon en verkreeg de bcgeerde be-

trekking. Daarhj nu zjne huweljksbeloflen

scheen te vergeten, deed de Koninghem voor
zich kom en en gafhem dekeustusscheneene

onvcrwjlde huweljksvoltrekking en de ga-

vures te Dresden teltm en er 1800,- ook lejen. Calomarde koos de eerste, maar de
heeft men er eene menigte in hetmuséum te echt was zeer ongelukkig en w erd in 1808
Brunswjk.Voortszjn vele platen doorande- weder ontbonden.

ren in zjnemanierbewerktenmetzjnnaam
D0lotgevallen van Spanjeopendeneenruim
onderteekend, welke van de echtemoejeljk veld voorzjneeerzuoht.Hjvolgdedecentrale
t:onderscheiden zjn.
Junta van Aranjuëz,t0twierhoofdhjalsaanCalluna 8alisb.,zie Heide.
(
ëal
lzstzie z?
ca
llme
een%veer.

hanger der constitutie gekozen was,naar Sevilla en Cadix, doch was 00k na den tertlg(Augustin),een Fransch schrjver, keer van Ferdinand VII de eerste,dieteVaAverd geboren te Mesnil La-llorgne in het lencia den onbeperkt heerschenden vorsthul-

bisdom Toulden 26stenFebruarj1672voegde
zich in 1689 bj de orde derBenedictjnenen
studeerde in het klooster.In de abtdjMoyenMoutier oefende hj zich in de wjsbereerte
en godgeleerdheid,begafzich als sub-prlor in
1704 naar de abtdj Miinster in den Elzas,
vertoefde later wegens de uitgave van zjn

digde.T0t100n zag hj zich benoemdt0tchef
van de Secretaria generaldeIndias.Daarhj
echter beschuldigd werdvaneenbedriegeljken
verkoop van een Amerikaansch bisdom ,zond
m en hem in ballingschap naar Toledo,entoen

hj in het geheim naar Madrid terugkeerde,
moesthj Toledo metPampelonaverwisselen.

CALOMARDE- CALONNE.
Nadat in 1820 de constitutie hersteld was, der qroote Revoluti
e. Hj werd geboren te
zocht Calomarde onder de vaan dervrjzin- Doual dt
m zostenJanuarj 1134,studeerde te
nigheid zich Op nietlw invloed te verschafen, Parjs in de regten,en werd eerstadvocaat
maar dit gelukte eerst in 1823,toen de con- t
e Artois,toen yrocureur-generaalin zjnegestitutie voor de Fransche wapenen bezweek. boortestat
l en ln 1763 Maître des requêtes.
De partj der absoluut-monarchalen zoxgde, In deze betrekking liethj zich doordenherdat hj benoemd werd t0tseeretarisvan de t0g d'Aignillon en doordeJezuïeten overhalen,
Camara dalrealpatronato,en deApostolisehe om den vrjzinnigen en algemeen geachten
s onder ellenpartj speeldehem in 1824 00k deportefeuille procureur-generaal L@ C/zclnfi.
van Justitie in handen,zoodathj 2belang- dige voorwendselen in hechteniste doen ne-

rjke ambten bekleedde.Gedurendo8jaargin- men.Hierdoorverwierfhj devoordeeligebegen de belangrjkste staats-aangelegenheden trekking van*intendantvan Metzenvervolgens
door zjne handen, want de gunstvan den van Rjssel.Zjne eerzucht verlangde echter
zwakken Koning bezorgde hem eene onbe- de portefeuille van Financiën, en hetgelukte

grensde magt.Hetverkrjgen van betrekkingen, ridder-orden enz. was afhankeljk van
zjnebemoejing.D0geheimepoliciedoorzocht
allesluiphoeken,ofergenseenevrjegedachte
zich verscholen hield,deJezuïetenoverstroomden het land, talrjkekloostersverrezen,en
deuniversiteitwerdgesloten.Devrjzinnigen
w erden vervolgd en vertraptten de koningsgezinde vrjwilligers vormden e0n bezoldigd
werktuig.Daarenboven bespieddehj elkebeweging der partjen, daar hj welgevoelde,
dat de bestaande toestand niet van duur k0n
wezen, maar hem bj den dood desKonings
meteen diepen valbedreigde.Juistzjnevoorziligheiddeedhem echterreedsvroegerbezwjken.De krachtbesefende van de Carlistische
partj,zocht hj zich degllnstteverschafen
van d0n Carlos, terwjlhpvoorhetoogvan

hem inderdaad door de hulp van den rraaf

dtuirtois, Veryennes en de hertogin Polbgnae
in 1783 t0teene hoogte te komen,vtsôl'hem

beklommen door mannen als Twryoh Fàcker,

I'leury en Ormesson.Dehovelinyen van Versailles Juichten in zjnebenoemlng,wantnu
z0u voorzeker de hatel
jkes/aarzaamheideen
einde nemen; doch de Konlngin,vooxgelicht

d00<den abbéVermont,wasnietbjzondez.met
hem ingenomen.Calonnehaddano()kin weinige

jaren de zwakke çeldzaken op zûodanigen
voetgebray'
t,dathj zelfsdegrootsteeischen

van een spllziek hot'bovredigen kon.W ataan
Neeker eenoontzettendeinspanninggekosthad,

was vot):hem kinderspel.lntusschen ktm hj
hierdoor de verstandigen niet Om den tuin

leiden.Hj voorzag in de behoeften doorlee-

ning op leoning te sluiten,de ontvangsten der
het publiek elken mislukten opstand der Car- toekom st bj voorraad in tepalmen,endenietlisten gestreng strate. Toen voortsin Septem- dringende betalingen zoo lang mogeljk uit

ber1832 koning Ikrdinand VIIinLaGranja te stellen.Neeker steldeditinzjnwerkyover
doorzulk een hevigen aanvalvanJichtwerd de gebreken van het inanciëelbestuur''ln een
aangetast, dat zjn ljf
àrtsCastellohem voor duideljk licht.O0k de Koning werd bozorgd,
dood verklaarde, begroette Calomarde ter- :Raar nam , Om de zorg teverbannen,zjne
stond den infànt don Carlos als koning.I'er- toevlugt t0t een verkeerdmiddel:hjverdreef
#l tzzl# leefde echternog,en OIR nu getrouw nameljk dengene,die tjdig alarm riep,enverte bljven aan zjne rol,ondersteunde hj met bande Neoker uit de hoofdstad.Voor'toverige
kracht de pogingen van graafAlordia,om den bleefallesbj hetoude,ja,toenhetParlement
zieken Koning te bewegen t0thettemlgnemen zich tegen het sluiten van eenenieuweleening
van het testament en van het besluit,dat de van 80 millioen francs wilde verzetten!vaam

Koningin regentes des rjks verklaarde. Calo- digde de Koning een plit de justice'' uit,

marde stelde zelfeen nieuw besluitop,waarin waardooraan de Vertegenw oordiging het stilhet gezag der Salische wetgehandhaafdw erd, zwjgen werd opgelegd.Calonnehad de over-

bereikte zjn doel,doch haalde zich hierdoor winning behaald, maar Lodewi
jk X Vl verden algemeenen haat op den hals, zoodat hj langde nu 00k van hem eenw elberaam dinanaan de wraak nietontsnappen kon.Deinfante
donna Lonise Ccrlofdtz, gemalin van den infant d0n Francisco de T tzfzlt: en zuster van
koningin Cltristina,snelde aanstonds naar La

ciëelplan,zoodatinhetvervolgongelegenheden
0n despotieke m aatregelen,en vooralniet
lwe
leeningen enverwikkelingenmethetParlement
vermeden konden w orden.Detaak wasmoeje-

Granla,overstelpte Calomardemetaldewoede ljk,maar bragt Calonne nietin verlegenheid:
eener Spaansche vrouw,Ja,ztjsloeghem,naar hj beleed openhartig, datxeeds lang de inm en verhaalt,in hetaangezigt,enharekrach- komsten niet voldoende waxen om de uitgatige tusschenkomst was oorzaak,dat de K0- ven des landstedekken,maardathj zulks
ning het besluitvan 29 Maart 1830 introk en verborgen had,om hetcredietdeslandsstaande

de wjziging van hettestamenteeneoverrom- te hguden.Zjnehnop wasintuBschen revestigd Op den adelen de gee8teljkheid,dlezich
naar zjne goedcron in Aragol
z;3maanden immersvoordevoorregten,die zj in Franklater wilde men hem zelfs inhechtenisnemen) rjk genoten,gaarneaanmerkeljkeopbrengsten
maar hj ontsnaptevennomd naarFrankrjk, zouden getroosten. Hj wist, datdegraven
pelillg verklaarde. Calomarde werd verbannen

leefde er eerst te Orleans en toenteTeulouse, d'Artois,hethuis CO#J, Veryennes?alsook do
aartsbisschoppen van Toulouse, A1x en B0rwaar hj in 1842 Overleed.

Calonne.onderdezennaam vermeldenwj: deaux zich aanzienljke opoFeringen zouden
Cltarles a4leztzzlt/r: de Ctzlowwe,minister van getroosten,en de regeling derinanciënk0nin
Financiën in Frankrjk t0taan hetuitbarsten de eerste plaats aan eene vergadering van
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Nètàbtleh toevertrouwd worden. De Koning Hj wasêén van de redacteursvan hetd0o<
keurdeditplan goed,omdathjonbekendwas Caraiynae geschorste dagblad mluampion''cn

metde zaak zelve,metzjneomgevingenmet toen hj ditmet MontepinenVillemessantdool'
zjn eigentoestand;wanthj bedachtniet,dat DLa bguche de fer'' verving, werd ook dit
deuitvoeriny van ditontweq eensmenschen blad aanstonds verbeurd verklaard. Daarna
j mede-arbeider vandelegjti
leeftjd verelschte,dat t0t dleuitvoering a1- was hi
mistischthans aan Calonnedo noodigsteeigenschappen, clerieale ropinion publique''
, geredlgeerd dool'
naauwgezetheid,ernst enstandvastigheid,ont- Nettemenq waarin hj zich hoofdzakeljk met

braken, en dat het Koninkljk gezag zich kunstcritiek bezig hield.Do0rzjneophitsingen

op een hellend vlak bevond.Des te heviger en aankl
agton teren Fiorentino,den redadeur

schokte het berigtvan de zamrnroeping der vandenBonapartlstischenncorsaire'',wektehj

Notabelen op den z7sten December 1786 de seherpe antwoorden, die aanleiding gaven t0t
gemoederen en vooralhet Hof waartot aan een duëltusschen FiorentinoenAmedéex#cFzcrtf

dien tjdt0e despreuk pl'
étatc'
estm0i!''als waarbj laatstgenoemde gewond en Calonne

regel gold.De val van Calonne *as te voor- tot eene geldboete veroordeeld werd. Den
zien, te meerdaarhj zjn besten steun,den 4den Mei 1850 zond deze het eerste nommer
minister Veryennes, door den dood verloren inhetlichtvanzjnweekbladrllenriIV,Jour-

had.Hj werd van allekantenaangevallen,en
de Notabelen,evenzeer alsdeKoningin,kozen
partj tegen hem,daarmen heteenswas,dat
hj voor de belangrjke herzieningsplannen

n# de la réconciliation'' om hierdoor eene

vekzoening derpartjen uittelokken.Naden
staatsstreek van 2 December hield hj zich
verwjderd van het tooneel der staatkunde,
volstrekt niet dougdo.N0g sterkerkwam men wjdde zich aan literarischewerkzaamheden,
tegen hem in verzet,toen hj in devergade- en nam deel aan de redactie der yRevue
ring van Notabelen van 12 Maart gebruik contemporaine''. Nadat hj in 1855 elgenaar
zochtte makenvanhetKoninkljkgezag.Eene wasgeworden van dittjdschrif'
t,bekeerdehj
commissie uit de Notabelen verklaarde toen, zich plotseljk t0thd Bonapartismusen herdathjdenKoning,geheelFrankrjkenEuropa schie? rLa revue contemporaine''ineenletterbedroog, wanneer hj verzekerde,datzj de kundlg-politiek orgaan.In Januarj 1859 vergrondslagen van zjn plan goedkeurden,- en leende echter de hertog ran Tctfx,minister
Lodewl
jkX Vlverleendehem den9denAprilzjn van Binnenlandsehe Zalten, die Calonne niet
ontslag. Calœtne begafzich,na een kort ver- mog'
tljden,de bescherming derRegéringaan
toef op zjn landgoed Haronville,naarEnge- de pRevue Européenne'', doch deze bestond
land en trad erin hethuweljkmeteenerjke, slechtskorten tjd,waarnavooraldoortoedoen
zesti:arigeweduwe,die dooxharemillioenen van Billaltlt aan de pRevue contemporaine''
zjne ontredderde huishouding weder op tle de voormalige glm st ten deelviel.Tochbleek
been hielp. Eene uitnoodiging van Catltaagna het in 1868 door verschillende artiltelen
J.
6 om zich naarRt
lsland tebegeven,wees v00ral die van Kertdry over den oorlog in
hj van de hand,omdat in deeerste plaats Mexico,- dat de Revue zich wildelosmaken
zjne verantwoording al zjn tjd in beslag van de Regéring voorwaar bj tjds!
nam.Toch verdween zjne hoop,om inFrank- Van de overige letterkundigegeschriften vaq

rjk wederaanhethoofdderFinandëntekomen, Calonne noemen wj pBerangère (eene novelle
meer en meer;alzjne brieven aan den K0- 1852)'' rVoyageau paysde Bohème'',DMenning waren vruchteloos. Tlverig streed hj diants et qlbustiers littéraires (1852)'', rLa
voor de zaak der Prinsen,toendezeeen rBui- Minerve de Phidias (1855)''PauvreMathieu
tenlandsch Frankrjk''vormden,en ondernam (1855)'')DLes frais dela guerre(1856)'',rRaten hunnen behoeve reizen naar D uitschland, tazzi et la crise italienne (186*
K
2)'',rLa poliItalië en Rusland zonder daarvoor veel dank tique de la France dans les aFaires de l'Al1ete Oogsten. Toen het gezag van Bonaparte magne et de l'ltalie (1866)': pLe rôle de la
allengs grooter werd, bepaalde Calonne zich Prusse et de l'Allem agne du Norddansl'éqt
limeer en meer tot zd
'nestudeerkamer.Eerst libre européen (1866)':.
ixl 1802 kwam hj wederte Parjs,doch hj
Calophyllum L. is de naam van een

overleed reeds op den Bosten Octobervan ge- plantelzgeslacht uit de familie der Guttiféren.
noemd Jaar, zjne weduwein behoeftigeom- Hetom vatboomen uitde keerkringsgewesten
standigheden achterlatend.Van zjnegeschrif- met lederachtige bladeren. Hiertoe behoort
ten is vooral het rTableau de l'Europe en C. .lkO.pAC
ypfzAzlL.,een statige boom metzeer
groote bladeren, die zich in het zuiden van
Novembre 1795''belangrjk.
Vicomte Alpl
tonse Werzlcr# de CJJO-,een Hindoshn en op d8 Oost-lndische eilanden
Fransch daqbladschrjver.Hj werd geboren ter hoog'te van 30 Ned.elmeteen omvang

teBethune ln 1818,studeerdeteParjsin de van 4 Ned.elaan denvoetverheft.Defkaaje,

regten,maar bepaalde zich vooralt0tdeletter- welriekende witte bloemen stelt men er zeer
kunde en schreefaanvankeljkkleineopstellen op PriJ-g, de vrucht is roodachtig en bezit
over oudheidkunde. Hj behoort door zjne een wrang omhulsel, even als de walnoot,
afkomgtt0tde partj derlegitimistenenstreed m aar de geelachtige kern is in den beginne
na de revolutie van 1848 tjverig voor zpnbe- zoet en w ordt later zeer bitter.Deze boom
ginsel in een aantal vlugschriften,van welke draagt gedurende 300 Jaar 2-maa1inicder.
jaar

wj nopmen mluestroisJournéesdu Févricr'' vruchten.Uit deze verkrjgt men een geelach-

en ,Le gouvezmpmentprovisoire,histoireanec- tig sap,hlltw elk den naam dm agtvan Tamadotlqu: et politique desesmembres(1848)''
. cahaca-olie, die a1s braakm iddd en ook uit-
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wendig tegen huid-uitslag gebnlikt wordt. paalde hoeveelheid water door de werking
Uit de dikkq ruwe,donkere en van binnen dier warmtebron onderjaat.In heteerstegeroodachtige schors van den stam vloeit een va1 gebruikt men den ps-calorimeter van Lageel, balsem-achtig sap, hetwelk, t0t hars '
t
lpidlr en Laplaee,in het tweede den water-

verstjfd,nietsandersisdanhetOost-lndische calorimetervan Rwmjbrd.
Tamacahaca, dat vroeger als zweetdrjvend Calorische m achine. De dampkringsmiddelgebruikt werd.De bladeren wordenin luchtwordt, evenals de overige gassen dtlolOost-lndiebjoog-ontstekingen0okt0tblaauw- warmte uitgezet,datwilzeggen eene luchtverven aangewend. Het hout van den stam m assa, die bj eene lage temperatuur 0en0
is hard en goed t0t aSS0n raderen,scheepstimmerhout,planken enz.T0tdeoverigesoorten telt men C.Taeamahaea W illd.teenboom ,
die OP den vorigen geljkt, Op de eilanden
Madagascar en Mauritius groeiten bj insnjding in den bast een donkergroen sap oplevert, dat onder den naam van ggroene''of
nMaria-balsem''ofrBollrbonsche Tacamahaca''
bekend is,maar nletin Europa komt,- alsmede C. Calaba Jaeq., die 8 of10 Ned.el
hoog w ordt, en tot den grond m et takken
bezet is, zoodat dit gewas uitstekend dienst

bepaalde ruimte inneem t,zoekt eene grootere
te beslaan zoodl
'a haar warmtegraad hooger

wordt. Is dit wegens beletselen onmogeljk,

dan openbaart zich de werking der warmte
door eene vermeerderde drukking op de omsluitende wanden:de spanning neemttoe.Men
kan derhalve de warmte als beweegkrachtgebruiken. Dit geschiedt in de stoommachine
door waterdamp ofstoom.Doch tusschen die
beide beweegkrachten (moteurs) bestaateen
belangrjk onderscheid metbetrekking t0tde
hoeveelheden warmte, die tot bereiking van
doet voorhagen.Hetlevertdesyeljksbjin- hetzelfde doelvereischt worden,zoodatonder
snjding een geurigen balsem,dlen de bewo- bepaalde omstandigheden d: luchtdevoorkeur
ners derAntillen op hoogen prjsstellen.O0k verdient boven den stoom . Als deze laatste
de overige soorten leveren gom. C.edc/tz??ï/: gevormdis,gedxaagthj zich evenalseengas,
W illd., C.tzcfzelllfff- Lam. en C.puleherri-

-f
4- Frc/l.zjn desieraden van elkegroote
oranjerie.
Calorim eter (De) is een natuurkundige

toestel, waarm ede men den warmtegraad van
een ligchaam van hooge temperatuur of de
warmte-hoeveelheid,door eenezekerehoeveelheid brandstofen opgeleverd,meten ofalthans

bj benadering bepalen kan.olu hetnutvan
dit instrument te beseFen,bedenke men dat
geljke gewigts-hoeveelheden van ongeljke
stolen Ongeljke warmte-hoeveelheden behoeven,om een beyaalden warmtegraad tebereiken, - eene elgenschap,die voortvloeit uit
de warmte-capaciteiten de specifeke warmte

dier stoFen (zie Onder Warmte).Terwjlde

thermometer de warmtegraden derstolen aan-

wjst, moet de calorimeter de hoeveelheid

warmte bepalen,die t0thet voortbrengenvan
bepaalde w armtegraden in de stoFen aanw e-

zig is.Bj hetverbranden van geljkegewigtshoeveelheden van verschillendebrandstoFenzooals kool, hout,was,talk,olie - worden

ongeljke warmte-hoeveelheden ontwikkeld,
waarop dan het grooter of geringer warmtegevend vermogen dier zelfstandighedenberust.
Daar in elk gevalde warmte,zelfs wanneer
m en haar als eene stofbeschouw t,niet gem eten of gewogen kan worden,zoo is eene
regtstreeksche bepaling der w armte-hoeveelhe-

den onmogeljk en men moeth= ropmaken

uit de door haar voortgebragte werking.
Daarom heeft men aandewarmte-hoeveelheid,
die in staat is,om de warmte van een Ned.
pond water van 00t0t 10C.te brengen,met
den naam vanealoeiebestempeldena1swarmteeenheid aangenomen. Men neemt dus door
middelvan dencalorimeter waar,methooveel
warmte-eenheden men in een gegeven geval
te doen heefl. Hiertoe merkt men op,h0e

Decaloxische maclûne van Etzasnn (van terztide).

zich uitzettende in Ongeveer dezelfde ma1 en
volgens dezelfde w etten a1s de dampkringsr
lucht; doch om hem voort te brengen heeft

men betrekkeljk veel grootere hoeveelheid

warmte noodig?want men moetdu rtoe niet
alleen het watert0t het kookpuntverhittenj
maar erwordtdaarenboven n0g eenehoeveelheid warmte vereischt,om durvan dampvan
1000C. te vormen.Deze waY te,die,a1:la-

groote hoeveelheid js door de Onderzochte tente warmte,op denthennometergeeninvloed

warmtebron totsmelten gebmgtis,ofookde en o0k geene mechanische werking heeft,is
verlmnging van tempemtuur,welke eene bc- ongeveer 5'
/zmaalzo0cootalsde hoeveel-
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heid,welke men aanwenden moet,om water stuwd. W is het voerwielder machine, aan
van 00 t0t 1000C.te verhitten.Als nu,z00- w elks as Y aan deeenezjde een uitsteeksel
a1s bj machines van hooge drukking, de d is aangebragt,die den hefboom bj een bestoom na hetleveren der beweegkrachtweg- paalden stand van hetvoerwieltjdeljk in de
gestuw d wordt zonder eenig verder nut te hoogte stuwt 0n hi
erdoor dekley opent.In
doen, dan gaat de geheole latente warmte het voorste gedeelte van den cyllnder C beongebruikt verloren:terwjlmen bj hetaan- wegen zich twee zuigers heen en weêr.De
wenden van dampkrlngsltlchta1sbeweegkracht buitenste zuiger A A sluit digt aan den binnietnoodig heeft,deze eerst t0tden toestand nenwand vaq den cylinder,terwjlde binnenvan gastebrengen,zoodatdaarbj degering- ste S ,
9 eene aanmerkeljkeruimte laat tusste verhooging van temperattlur aanstonds t0t schen zjn buitensten omtrek 0n den wand
eene uitzetting en alzoo t0thet leveren van van den cylinder. De zuiger A is de w erkeene beweegkracht gedwollgen wordt. Deze zuiger, en den zuiger ,9 de voedingszuiger.
eenvoudige waarheid heeft reeds vöôr lang A heeft 2 kleppen '?41,die naar binnen openvelen t0t het denkbeeld geleid, m aehines te gaan,0n in het m idden eene werkbus,door
vervaardigen, door verwarmde lucht in be- w elke zich de zuigerstang P van devoedingsweging gebragt.De proeven,om er zam ente pomp luehtdigt beweegt. De voedingspomp
stellen leverden echter geene gewenschte uit- heeft eene eigenaardigeinrigting:zj bestaat
kom st, totdat kapitein Ericsson,een Zweed, uit een houten cllinder,dieaan den omtrek
die zich in Amerika gevestigd had,na vele door metaal Omrlngd is. Aan deachterzjde

vruchtelooze proeven eindeljk cen toesteluitvond,dien wj hier zullen besohrjven.De
groote moejeljkheid is daarin gelegen,dat
men de temperatuur der ltlchtaanmerkeljk

(in de iguuraan delinkerhand)iszjmeteen
cylindervolquiyen mantelvan plaat-tjzer M M
verbonden,dlenmenz00digtmogeljktusschen

het potvormig gedeelte .
# B en eene tweede,
moet verhoogelz!om eene voldoende beweeg- aan het achtereinde van den cylinder beveskracht te verkrjgen,terwjlmen dool-stoom tigde buis N N kan verschuiven.Om den
metveelgeringerwarmteeenegrooterekrachts- voedingszuiger tegen te g'
roote hitte te beveiligen,is het voorste gedeelte van den mantel
ontwikkelingverkrjgen kan.
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dan,ln decylindrischen ruimte X r komende, afgesloten is.W anneer de ring zich daarenom het achterste gedeelte van den cylinder tegen aan het achterste einde der keep be-

heen,om eindeljk doordenschoorsteen .E te vindt, dan is do onderlinge qemeenschap
verdwjnen.V iseene klep,die,a1szjneder- der beidemzimten hersteld. De zm gerstang P
gedm kt wordt, den cylinder in gemeenschap

wordt dool-eeneandere stang en eenedaaraan

brengtmet de buitenluchtjzj wordtgeopend bevestigde slede n in eene horizontale rigting

door den hefboom AA', die door m iddelder gebragt, zoodat ook de voedingszuiger in
veer s zoolang de sluiting der klep veroor- horizontalen stand heen en weêr gaat.In de
zaakt, als het achtereinde A?nietwordtopge- slede nt bevindt zich hetuiteinde b van den
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hefboom ab (zie;g.1 en 3-7),welke aan indien door de inrkting van het voerwiel
de as aa is vastgehecht en metdeze omwentelt. Aan dezelfde as is n0g een tweede hefboom ad vastverbonden,en aan hetuiteinde
d van dezen bevindt zich eenedruibarestang
de, wier andere uiteinde c meteene om kk

< er niet voor gezorgd warq dat er alsdan
eene andere kracht begint te werken,die de
teruggaande beweging doetontstaan.Datvoerwiel isniet alleen zeer zwaar,maar daaren-

boven aan deéénezjderaeteenoverviigtbedraajende kruk ko draaibaar vereenigd is. last,hetwelk zich ophetOogenblik,datdewerkAan het eind van deze kruk c is n0g eene zuigerzjnevooruitgaandebewegingvoleindigd
andere stang cg vastgemaakt, die aan het heet
h iets verderbevindtdan deloodljn b0andere uiteinde in verband staat met den ven de as van hetwiel,zoodat die meerdere
hefboom mg,welkeom deasmmdraajenkan. lasthet voerwielin beweging houdt, de maAan de as van dezen hefboom bevinden zich chine over het doode punt brengt, en den
n0g twee andere hefboomen mi,in ;g.1zigt- terugkeer van den werkzuiger veroorzaakt.
b= r en in ;g. 3 verborgen achter de hef- Dit geschiedt doordien hetvoerwieldekrukko
opstuwt en hierM omstang-s z00dat er slechts het '
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de voedingszuiger

zjn terugtogtbegint,dmzkthjden
stalenringr(f1g.2)
tegendeopeningen,
die in zjn omtrek
ztjn aangebragt,
zoodat degemeenschap der beide
ruim tenj vöör en

onzebeschouwing teverkrjgen,stellenwjons achterdien zuigergeleqen,opgeheven wordt.
de maehine voor in denstandvan;g.3,welke Daar zjne beweging (àle flg.3 en 4)sneller
tevens die is der perspectiefteekening ;g.1. is dan die van den werkzuiger, zo0 moet
In dit oogenblik is de werkzuiger aan het tusschen A en S eeneruimtemetjlerelueht

e
inde van zjnebaan aanqekomen en zalJuist ontstaan; daarom openen zich de kleppen
den terugkeer naar de llnkerhand beginnen. ,4l (;g.2) en laten de dampkringslucht in
De voedingszuigerdaarentegen heeftreeds0en

gedeelte van zjn terugtogt volbragt,zooals
men opmerkt uit eene vergeljking van den
stand deshefbooms abmetdegestippeldeljn,
welke het uiteinde van zjne baan aanwjst.
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van beweegkmchtalleen plaatsbj hetveor-

de ruimte '
lt?(;g.3) doordringen.Di0 kleppen bljven open zoolang de voedingszuiger
in zjne achterwaartsche bewcging volhardt.
De voedingszuiger stuwt de lueht,die zich

tusschen zjne holle oppervlakte, den plaatjzeren mantel M M en denbuitelzwand der

vuurplaats B bevindt?vöör zich uit en perst
w aarts gaan van den werkzuiger.D emachine h= r zameh,zoodathlerdoordevoortgangvan
zounahetvoleindigenvandenheentogtstilstnanj dellzuiger eindeljk beletz0u worden,ware
5
V.

CALORISCHE MACHINE.

66

het niet, dat op hef oogenblik, Bxaarop de buitenwand van den cylinder N en den binvoedingszuiger den terugtogt aanvaardh de nenwand van den cyl
inder % voortsdbor de
luchtOntsnappen kon door de op boven reeds rtlimte tusschen den binnenwalzd van N e1z
den buitenwand
besehrevene wjze
<
%>.
#'
#'
NN
geopende klep Tzû
van de vutlrplaats
N
..P be
w eegt,wordt
Alzoo kan zich de
zuigerbew egent0t
jt*.
.
ll ..---e m .w7
zj,alsgedwongen
%
l
hih
/
zieh in eenedulzne
aan heteinde van
.
e
l x'w
/
xfs6Kf
*
;
zf I xxN.xx I?
laaguittespreiden,
zjnebaan.A1shj
;
z
z
/
z
j
x
x
x
,
V
// l Y%'

zjlzteruggaug be-

Nw

w.--

gint, moet de
werkzuiger n0g
een klein gedeelte

'
z/
:z
:.
/'/ p

*-5

#/x.

;
:#

van zjn tert
lgtogt
voleindigen.D itis
volbragt bj den
stand,dien wjin

l
l

Nx8N
X xx
fx
l xxxx
.
1
l
/
,'-y--xxhN
t -1 *'
-*- .
.-Kz'
-

in korten tjdzeer

4 t
l /
) t
/ .,.'e..'e
l
j
1 .:.
t1....1
Il
/
I
ltl
l?

uittezetten.Ditis
eehter in deeerste
Oogelzblikkell der
verwarmingomuo-

,

I
I

--&&
1 -)
!

*'
w N
..-

ig.saanschouwen:
de hefboom mi is

zz
ez
.

Fig 5.

sterk verhit,w es-

halvezjziehpoogt

geljk, zelfs
wordt zj er door

deachterwaartsehe
bew eging van den arbeidszuigereen weinig
ab reeds hetgedeelte bb'verder.Binnen deze zamengeperst. Hierdoor m oet hare spanning

aan heteindevan zjnebaan,en dehefboom

tweetjdstippen (;g.4 en 5)zou dus,daarde toenemen en zich wegensde bj rontslotene
beide zuigers A en S weder t0t elkander ge- openingengeljkmatig overdeinwendigertlimte
naderd zjn,eene zamenpersingvanluchtinde van den cylinder verdeelen. Dezo spanning
ruimte'tvontstaan,
indien dew erkzuiger daaraan geen
uitw eg vergunde.

werkt, zoodra de
'

%

vormigeinsnjding

<

e

r
.

xNN
.

x, .

r

* w'

e

-

s

x z

-</@ Vx --.M
:e
g v
Nw
.
yz
/ l xx
'
êp
NN

f !l
',
p'
Z/ 1
I
l xNN
Xxxl
/
lzT-J>
.3z',
h
/
/
'h
1
Nxh
,zd
/,î
#

-.'
.

/e

terugtogt volbragt
$1 :
1<j
1

>

MTant zoodra hj

zich voorwaarts
baweegtyverschuift
zich destalenring
r naar denachterwand der cirkel-

wçrkzuigel
- zjn

NN
9:

zz,
z

/zA

.
zx
<
./' b.

1

l
I
.'
1

sjxxxx
?

Nx .x
''
N. *
4l .e

1 '. lze.'
5Jê* r $
:
- *'-:/q*'-'+ .e'.z
I

z

<zx.wh

.%

t
!

%'-

g tl

. ?
I
I l'
. /

t ' -*ee

heeft tfig. 5), el
z

nu eindigt ook de
passievebew eging
der maehino?ende
adieve neom tettn
aanvang.D0werkztliger wordt Over
een gedeelte van

e en opent alzoo
,' e',
.
.
j
! l
I l:
zjne loopbaan
r#
vjI
I ?I
de geraeenschap
votlrtgesttlw d,doch
ïl
1:/
I
tusschen de ruirain den beginne
H&
ten,die zich vôlsr
zeer langzaam ,
Fl
g.
6.
zoûals men uit
en achterden voe*
dingszuigerbevinden.Delucht?doordekleppen tlg.6 in vergeljking metflg.5 kan opmer?4'
'
?
:binnendringende,heeftalzoovrjen toegang ken. Tevens heeft er steeds nog meerdere
tot hetachterste gedeelte van den cylinderC. verhitting plaats der ingesloten lucht?zoodat
Daarenboven w ordt,zoodra devoedingszuiger de spanning in den cylinder toeneemt.Van
zjn terugtogtvolbragt heett,de klep r weder ntl af wûrdt de beweging van den ztliger
A sneller en de
gesloten,terwjlde '
.
N**
kleppen f4'lf digt
##e
Nxs
spanning neemt
;
N1
gaan, w anneer de
langzam erhand af
l
!
beide zuigers we1
l
'
*- ''
--'
** *
zoodat zj tothaar
l ru
1N--e' z
der tot elkander
m inimtlm gedaald
e
,l
'
Zz'z '
.:
begilznen te nade*
kN.N..
'
##'
#'z 1
I
z
is, als genoem de
z:
I
t'
z'
,
,
N
p
z
'
l
I
w
h
z
1
ï
z
.
:
p
ren. Derhalve is
.<-N .
zuiger het einde
..
'' :/z'
î
,
1
,
gedurendedevoorvan zjn weg beê'/Q.k1 N.I1I
.J
x
p.jw -&,l%we.reikt heeft.Fig.;
waartsschrjdende
<j
!
w
w
.
.
.
+
.
g
/
'
l
î!
beweging van den
// ....,e.zz
eindeljk stelthtlt
.
d
/
Q
.
j
j
y
.
'
'
% I #
e'
.
werkzuiger de geoogenblik voor,
N''
%-.-a& -** -g,
I
'''
&%l 1Ij*'lI,
heele binnenste
waarop de voe&1
%l&I
ruimte van den
dingszuigeraanhet
I
:I
%
cylindervolkomen
einde kom t van
#'#
gesloten. Zoolang
zjne vooruitgaaude lucht, die door
de beweging.Van
zl'?
: binnendrong,
dit tjdstip afgaat

zich nog in de ruimte '
tv bevond,bezat zj de hj achterwaarts. D0 werkzuiger lnoet nu
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Het eigenaardige van den toestelis daarin van den cylinder.De uitzetting der luehtbe-

gelegen,datOp eenbepaaldentjddampkrings- draagtvoor elken graad van den honderddeeluchtvan gewone temperatuur in dencylinder ligen thermometer 0,00367 van haar volumenâ
komt, aldaar verwarmd Nvordt,en doorhare zoodatdi
tlaatste bj eeneverwarming van0

uitzettillg den werkzuiger voortstuwt. De t0t1000ten bedrage van rui
m 1/:detoeneemt.
voeding met dampkringslucht geschiedttlaar- Zj heefthetdtlbbelevolumen btl2;3oC.en
door,datde beidezuigerszieh metOngeljke het drievoudige bj 5450C.In het eerste gesnelheid bewegen, zoodat de daartusschen val drukt zj dusmet1'/
'
a,in het2demet2

gelegene ruimtetjdeljk vergrooten dehierin
aanwezige luchtalzoojlerwordt.Zoodra de
ingesloten luchtbehoorljk verwarmd is,drjft
zj alleen den werkzuiger voort,terwjlde

en in het 3de met 3aimosphéren.Metden

stoom ishet evenzoo gesteld,maar?geljkwj
reedszeiden,men verkrjgtbj stoomwerktui-

gen bj veellagertemperatuur eene veelh00-

voedingszuiger uitsltlitend door de machine gere spanning.Ineenstoomketelisdedrukking
heen en weêr geschoven wordt.De drukking bj 1000C.= 1,bj 1210C.= 2,bj1350= 3,
der lucht heeft op deze geen invloed,om dat bj 1900= 12 en bj 2650= 50atmosyhéren.
juistgedurende de werking derverhittelucht Hier bereikt men dus door dezelfde hltte de
de ruimten vöör en achter denvoedingszuiger so-voudige spanning n0g vroegerdan bj de
doox verschuiving van den stalenringgem een- calorische machiene de dubbele.Men heeft er
schap hebben. Bj den voortgang van den een gestadigen aanvoer van nieuw en damp,
werkzuiger gaatvan dezen de bew eging uit: en de aanvoer van lucht in de calorische
hi
j beweegt door zi
jue stangen po den hef- machine houdt 0p,zoodra de verwarming een
boom mi en daardoor 0ok den hefboom mg. aanvang neemt.Daar men deze niet goed b0Deze doet door m iddel van de stang c.g de ven 3000 C. verhoogen kan,daaranders de
krtlk kc omwentelen en hierdoordoethj in machine te veel ljden z0u,werkt men in
deeersteplaatshetvoerwieldraajenenbrengt den regel met geene hoogere drukking dan
vervolgens de stang c# in bew eging,welke van 2 atmosphéren.Van buiten drtlktdelucht
op hare beurtwederom werktopdehefboomen Op den werkzuiger met de spanning van één
da en ba, aan de as @@ bevestigd.Aan den atmospheer, - daarenboven moet 00k de
hefboom abnuisdevoedingszuigervastgehecht, machine in beweging gebragt en de wrjving
zoodat deze opgetrokken w ordt.D ebetrekke- Overwonnen worden, zoodat men t0tverdere

ljke grootte der bewegingvanbeidezuigersis krachtaanwending n0g qeen atmospheer ter
bapaalddoorde lengtederhefboomsarmen.Bj beschikking houdt.Om nlettemin meerkracht
den terugkeer van den arbeidszuiger geldthet voort te brengen, maaktm en de afm etingen
om gekeerde. Nu gaat de bew eging uit van van den cylinder veel grooter dan bj de
hetéénzjdig bezwaarde voerwiel.Dit stuwt stoommachine.Ditheeftechter zjnegrenzen,
in de eerste plaats de kruk kc voort en
alzoo door m iddel der stangen eg en c# de
hefboomengm en im,w aardoor de arbeidszuiger tertlggehaald w ordt. De voedingszuiger
moetdus lucht in en uit de machinepompen.
Ditgeschiedtgedurendezjneachterwaartsche

beweging,terwjlhj bj devoorwaartsche de
ingepompte ltlcht naar de verwarm de ruimte
drjft.In de vernuftige regeling derzuigerbeweging Openbaart zich het genie van den
uitvinder:indenzelfden cylinderheefthjpomp-

zoodatten slotteeeneenkelecalorischemachine
niet veelmeerdan enkelepaardekrachten leveren kan. Men kan nu wel eenige machines

verbinden,doch bj zoodanige bedrjven,waar
eene aanzienljke kracht vereischt wordt,is
ook zulk een toestelweinig geschikt om het
stoomwerktuig te vervaklgen.W aarmenechter
met geringe krachtvolstaan kan,bezorgtdeca-

lorischemachineaanmerkeljkevoordeelen.Zj

beslaat eene kleine ruimte,- erisgeengevaar
van springen,om dat de drukking geringis,-

en stuw werk aangebragt.Ten onregte isdoor zj kan iederoogenblik aan den ganggebragt
somm igen de voedingszuigera1sdewerkzuiger worden en vereischtbuiten denwerktjdgeene

beschotlwd,zoodatzj de machine zööhebben verwarming, - en eindeljk kan men de qe-

ingerigt, dat de stalen ring nietdoor eerstge- bruikte verwarmde lucht Op eene voordeellge
noolllde,m aar door de drukking derluchtver- wjze gebruiken,bjvoerbeeld t0t verwarming
schovell wordt, terwjl de voedingszuiger 8 van vertrekken.
Hetbleek intusschen alspoedig,datE riesrogtstreeks door de verwarm de lucht en de
wcrkzuiger A middelljkdoordezaâmgeperste sovt's verntlttigeuitvindingnietoveralevengoed
voldeed.Er kwam w e1eengtm stig verslagOm luchtin beweginr wordtgebrayt.

Hetisvoordeellr,tweemaohlnesteverbin- trentharewerkinq van denopper-muntmeester

den en daarvoor eén voerwielte gebruiken, in Bejeren,waarln gezegdwerd,datzoodanig
waarbj de gang van hetgeheelzôö gereyeld werkttlig,bestemd t0t hetm untenvangeld,de

wordt,datsteedstegeljkdeéénearbeidszulger krachtbezatvan ;sterkemannen,betrekkeljk
veorwaarts en de andere achterwaarts gaat. w einig brandstot'verslond endaarenboveneene
Hierdoor wordt het éénzjdig overwigt van grootezaalverwarmde;doch eenanderverslag,
het voerwiel onneodig, daar de passieve be- uitSaksen afkomstig,hield in,datzjdev0lweging van deéél
zemachiueveroorzaaktwordt gendegebrekenbezat:zjleverdesleehtsdehelft
door de adieve der andere.
deraangekondigdekmcht,zoodatzj invergeDe krachthoeveelheid van zulk eene cal0- ljkingmeteen stoomwerkttlig kostbaarmogt
rischemachineisgedeelteljk athalzkeljk van heeten, -- de bespal-ing van brandstofwas
de tem peratuur, w aartoe men de ingesloten niet zeer groot, - de sljting was n0g al
lucht verhit) gedeelteljk van deahuetingen aanmerkeljk) - en men was nit)tin staat
5*
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0m, in geval van nood, de kracht te verhoogen.
s;j hebben t0tnu t0e van zoodanige calorische machinesgesproken,bj welkedelucht
vöör hare verwarming de temperatuur der
dampkringslucht bezit. Men kan haar echter
ook laten werken met zamengeperste IICAJ,en

de buitenwaartsgekeerde.Beidecylinderszjn

van alle kanten luchtdigt, doch e1k van hen
heeft 3 Openingen? welke met dubbel do()1'-

boorde kranen (aa'tbb'tcc',)gesloten kunnen
worden. De ruimte A ismetfln kopergaas
gevtlld en kan door b of b'in gemeenschap
worden gebragt met de beide cylinders.Van

hetisduideljk,datdeverhoogingvantempe- die rtlimte (A)loopteene buisenaardeberatuur - de uitzetting alzoo - evenredigzal slotene kast .
b( dieaan deandere zjde bj 6
w ezen aan het bedrag derzamenpersing.W anneer men door een hulpm achine luchtvan 3
atmosphéren spanning in de machine brengt
en die spanning door verw amning verdubbelt, dan houdt men 5 atmosphéren over
voor werkkracht en niet 1 atmospheer,zooals

wj hierboven aangewezen hebben.W éliser

dan meer warmte noodig,- wélmoetmen
dan 00k krachthebben,om de hulpmachine
de luchtpomp - in beweging te brengen,
doch dit vereischt slechts een klein gedeelte
van die meerderewerkkracht,welkemenoverhoudt.
De civiel-ingenieurBoëti'
ltsteHamburgheeft
daaromtrentdevolgendemededeelingengedaan:
W anneer men de lucht vooraf t0t 4 atmosphéren zamenperst,haar dan t0t 4500 C.verwarmt,- w anneer de zuigerslag = 1,5Ned.
el, de werking der machine = 0,66 en de
temperatuur der buitenlucht = 100C.is,

eene tweede opening heeft.In die kast heeft
men een groot aantalbuizen,wier uiteinden
met de kleine ruim ten T en G in verband
staan, zoodat tusschen deze beiden gem eenschap bestaat.Door 'Jstaat e m et eene del'de
kast IL in verband, vanw aar eene blzis #
naar de kraan c lobpt. Eene andere buish,
maakt degemeenschap mogeljkvanderuimte
H m et den cylinder C'door middelvan de
kraan c'.Beide cylinderskunnen 00k m d de
ruimte G verbonden worden door de buis

rrr.ln Onzefguurzjn cenc'zôögedraaid,
dat O m et H en C' met G in verband is

gebragt, terwjl bj een anderen stand de
kraan C m et G verbonden is. Van deruim te
T loopt eene buiss na eene vierde beslotene
ruimte K ,welke door de beide krallen a en
a' metde cylinders C en C'in verband kan

gebragt worden. Bj o is eene uitlaatkraan
voor deinH en X aanwezigelucht,endaarbj

wanneereindeljk dete leveren krachtinelke heeft m en eene btlis,waardoor men zam enseconde 7500 kilogrammeter (t00 paarde- geperste lucht in de machine kan brengen.
krachten)bedragen zal,danmoetdemiddelljn De gemeenschappeljke zuigerstang M bezit
van den w erkzuiger-cylinder = 1,04 Ned.el bj m eeneverhevenheid,waaraan dekruk is
en die van den voedingszuiger-cylinder= 0,73
Ned.el wezen.Men heeft dan inelkeseconde
0,7746 Ned.podd lucht noodig,en per paard
en per uur 0,3 Ned.pond cokes.

vastgemaakt, die dekrachtnaar buiten over-

brengt en.de l'
egtljnige beweging in eene
draajendeverandert.In onzeflgtluris dec)-linder C door de kraan c met de ruimte./f ln
Bi
jgaande fguur t;g.8) geeft eenev00r- regtstreeksch verbandgebragt.Delucht,indie

stellingvande
w erking van
zulk eene
m achine.Hare
voornaamste
deelen zjn 2
horizontale
%ylinders cc')
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uimte aanw ezig , kan
dusachterden
zuiger K kom en; tevens
is de'kraan b
rtjptjua.
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datdev0
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s aauwjjzygs
lucht eerst
door het kopergaas in A
loopt,dandoor
de buis e en
door E loopt
en door iwederinX komt.
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Bj C' zi
jn

de kraanver-

bindingen
!
.
Juist om gekeerd. Deze cylinder staat door de kraan
c' regtstreeks in verband met de ruimte G ,
zoodat de lucht,ter regterzjdevan denzuiger
K'aanwezig,door G en de buizen inE naar

eene enkele zuigerstang verbonden zjn.Deze
lutste gaat door de naar elkaâr gekeerdo
uiteinden van de cylinders en beweegtzich
d00rwerkbtlssen.Demiddelli
jn derstangmoet
nog algrootwezen en eenebepaaldeverhouding T en van hier door s naar K kan vloejen.
hebben tot die van den zuiger, zoodat de
binnenw aarts gekeerde oppervlakte van dezen

De ruimte K staat echter door de kraan a'
methet links van den zuigergelegengedeelte

eene geringe oppervlakte verkrjgt en dusaan van den cylinder in verband.Bj een omgegeringere luchtdnzkking is blootgesteld dan keerden stand van alle kmnen zjn natuurljk
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ook de verbindingen om gekeerd. M en ziet luchtvan gexinge spanning en stuwtde heete

hieruit,datmenderezamenljkeluchtbevattende lucht,zooals wj reeds beschreven hebben,
rtlimten der machlne steeds in 2 afdeelingen

naar den afkoeler. 00k in die 2 ruimten

groeyéren kan,van welke de êéne stt
leds met bestaat derhalveeenogeljke syanning.W anden e
'ênen en de andere metdenanderencylin- neer men de kl.
anen ben b'nletterstond bj

dergemeensehap heeft.OnderX isnu eenvtlur- den zuigerslag en alzoo nietgeljktjdigmet
haardaangebragt,waardoordedaarinaanwezige c en c'Opende! maar dan eerst wanneer de
luchtsterk verwarmd kan worden,weshalve lkotlde lucht, bj den vogrgaanden zuigerslag
1
1 den naam draaytvan rerwarmer.Zjn al10 uit den afkoeler K derwaarts gebragtdoor
kranen zôö gedraald als in Onze flgtltlr,dan de vooruitgaande beweging van den zuiger,
komt deze zamengeperste en verwarm deluttht dezelfde spanning verkregen had a1s de verin het links van den ztliger gelegen gedeelte warmde,zamengeperste ltlcht in den verwarvan den cylinder C en stuwtdienvoprw aarts, m er, dan zotl men in den aanvang van den
terwjl de ltzcht uit hetgedeelteterregter- ztligerslag eenegrooterewerkingkunnenvoort-

zjde dool'A en ,
E wedernaarH gedreven
wordt.Als beide kranen geljktjdig goopend
zjn,heerscht *1 den vorwarmer godurende
den geheelen zuigerslag dezelfde spanning.
Daar K en K'vastverbonden zjn?sttlwtK

o0k K' van de linker naar de regterhand.

Daardoor wordtde lucht,terregterzjdevan
A-' aanwezig en bj den vûorgaanden zuigerslag uit den verw armer door de btlis # in

d
en cylinderyevlooid enalzoon0gwarm?dool
'
de kraan c'ln de ruimto G ,door de buizen

brengen. Dit voordeel is eehtel'schjnbaar
en wordtwegyenomen dgordien bjdevooruitgaande beweglny van den zuigerdeluchtin

de beslotene rlllmto van den verwarmer zich
uitzet en alzoo een gedeeltevan harespanning
verliest.Ook is het nietvoordeelig,dekranen
c en c'vöör heteinde van den zuigerslag te
sluiten en alzoo de maohine mettlitzetting te
laten w erken, want dan zotl van dat Oogenblik af t0t aan het einde v:n den zuigerslag
de lucht in den verwarmer,die thans alleen
m d het voorste gedeelte van den cylinder

in E en van hier naar K gedreven.In E
ontmoeten 2 luchtstroomen elkaâ
'1*, doch op gemeeuschap heef
t?zamonredruktworden en
zoodanigewjze,datzjvanelkanderafgesloten gedurig meerterenstand bleden aandezuigerZ11n.Dewarmevan tknaarF dof
)rdebt
lizen boweging.Ilz belde gevallen zou de uitkomst
stronmende lucht staat daarbj harewarmte der werking geringilrw orden,enhetisdaarom

afaan devan A naarH langsdebuizenstrj- het voordeeligst, alle kranen bj de zuigerkende koude ltlchten sdzenktaan deze reeds slagwisseling om te draajen.Debewegingder
eene hoogere temperatutlr.Hierdoor wordt ztj malthine wordt veroûrzaakt door de verschilxeeds kouderten de warmte,dit
!zjn0gOver- lende spanning in den afkoelorenverwarm er,
houdt, wordt haar in K , de rafkoeler''geeen versohil, hetwelk afllankeljk is van
naamd en door kolld water omgeven,weldra den graad van zam enpersingenvan(l0temperaontnom en. De w arm te der gebruikte lucht tuur van d0n verwarm er.
gaatderhalve nietverlorcn,zooalsbj de ge- H0e m erkwaardigtrouw ensdecalorischem a-

wt
memachinevan Erlcsson,maarwordtyr00- chineookwezen moge,zj heefttotntlt0eniet
tendeels nuttig gebrtlikt.De afkoeler,ult de beantw oord aan de hooge verwac,htingen,die
deelen G , T en K bestaande,en de pver- men van haar koesterde.Niemand zalechter

Warmer''H metzjlzpvoorwarmer''E onder- demogeljkheid betwjfelen,dateen verntlttig

steunen elkander, en hierdoor wordt veel verbeteraar haar vroegoflaateenesohitterende
brandstofbespaard.
toekomst bezorgt.ook in den jongstentjd
Om de machine te doen werken,wordt ztj heeft m en de heete-lucht-m aehine weder ter
bj p door middelvaneenehulpmachinegeheel sprake gebragt,en w elvolgens eeneinrigting
en al gevuld met zaâmgeperste lt
lcht.Deze van Stirlin-q, die het voordeelheeft,dat zj
komt eerst in H en gaatf1oor de kraan c; zeer eenvoudig is en de m eest voordeelige
daarenboven verspreidt zj zich langs A,de om zetting van warmte in arbeid aanbiedt,
btlis e en het kopergaas in A t0t aan de schoon het ook daarbg weder geblekenis,dat
kraan b en staat alzoo metde andere helft de werking van den toestel niet volkom en
van den cylinder C in gemeenschap.Bj een overeenkomtm et de theorie.
Calotropis R.Brown is de naam vaneen
omgekeerden stand der kranenvultzjook den
afkoeler. H w ordt ntlverwaxmd en hierdoor plantengeslacht uit defam iliederAsclepiadëen,

de zuiger K van de linker-naarderegterzjde dat te voren bj hetgeslacht Asclepias was
gestuwd.D e lueht,die te voren uitden ver- gevoegd. D e meestbekende soort C.givqantea

warmerdoor.E,A en bnaar den cylinderis /.Br. (Asclepias gigantea L.) iseen digte
.

gedreven,w erd door het kopergaas ln A van heester ter hoogte van 2 ot
'3 Ned.e1,die in
al hare warmte beroofd en nu,wegens de Oost-Tndië Op oude muren en zandgronden
ztligerbeweging langs denzelfden w eg terug- groeit.Hj verdeelt zieh dadeljk boven den
keerende, ontneemt zj aan het kopergaas de woxtel in ondersoheidene ltromm estammente<
vroeger daaraanmedegedeeldewarmte.Opdeze di
kte van een arm en draagt puryerroode

wjze ishetvoorstegedeelte van dencylinder bloemen zondereenigen geur.Voortslshjin

steeds koud en het aphterste gedeelte warm . al zt
lne deelen qevuld meteen scherp,bit-

Gedurendedien tjd bezorgtdezuigerK',zich ter,naarogiumrlekendmelksap,datvanouds
desgeljks van delinker-naarde regterhand in Oost-lndlë alsgeneesmiddelgebruiktwordt.
.

bew egende,aan den cylinder 0'uitdenafkoe- De bruinaçhtig-roode,van binnenwittewortel
1er K door de kraana'eenehoeveelheidkoude is o0k in Europa onder den naam van muda
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(Radix Mtldari)bekend enwordttegenverlam-

Calpee is eene stad in het oost-lndischo

ming,huiduitslag,wormenenz.voorgeschreven. landschap Btlndelklmd of Boendelkoend,aan
Het hout is zacht en de koolzeer geschikt deDsjoemnaen teltongeveer20000iuwoners;

t0thetvervaardigen vanbuskruid,terwjlmen zj iseenebelangrjkestapelplaatsvoorl
tatoen.
met de haarkuifderzaden,die zachter isdan
Calprenède (Gautier des Costes de 1a),
katoen,kussens vultenvan denvezeligen bast een Fransch romanschrjver,in hetbegin der
dradenmaaktvoorgewevenstoFen.Eeneandcre
soort, C.procera A..fr.!is een heester,die
in Egypte en Perzië groeltenspitserbladeren

17de eeuw in Gascogne geboren,studeerdetot
aan 1632 te Toulouse? ging vervolgens a1s
cadetnaarParjs,werdofficier,daarnakam erheeft.Het scherpemelksap iseen gevaarljk heer des Konings en Overleed in 1673.Hj
ptlrgeermiddel,maarkomtalszalfbjhuid-uit- schreefeersttooneelsgelen,welkeechternaast
slag zeer goed te pas.
die van Corneille welnig bjvalvonden,doch

Calot!eigenljk calotte,iseen glad,zwart
naauwslultend mtltsje, vooral zulk een,dat
c1e tonsuur d0rgeesteljken bedekt.Ten tjde
van Lodewbk X1F had men in Frankrjk
etne vereeniging vancalottendragers(rêgiment
t1e la calotte),die de gebreken dergroote
wereld doorschimpdichten (calottines)geesel-

Oogsttegrooten roem doorzjneromans.Deze

Onderscheiden zich door ztliverheid van taal,
veelaldoor eene geltlkkige intrigue,envooral
door de voorstellingvanhooghartigekarakters.

Zjrjn echtergeweldiglang:zjneyycassal
zdra
(1642)''telt10,en zjnencleopatra''enr'
Faramond'' ieder l2- deelen.Zjn zonderlingste

den.Aan hen,diezich doordegrootstedwaas- roman is getiteld plues Nouvelles ou1esdiver-

lledellOnderscheidden,zonden zj hetdiploma tissements de la princesse Alcidiane (1661)'';
valz lidmaatschap. Die vereeniging had hare dit boek wordt evenw eldoor somm igen toegeeigenaardigezinpebeelden en gedurendegertli- schreven aan zjneechtgenoote.
l11elltjdmatigdezj zich hetcensorschapaan
Calpurnius (Titus Junius),naarzjn vaover (le toenmalige zeden en gebmliken.Zelfs
hooggeplaatste P01*SOnen w aren niet veilig
vool' hare berispingen,totdat haar overmoed
oorzaak Ferd vanhareontbinding.
Calovlus (Abraham) Of Kalau, een uitstekend godgeleerde en een der voorvechters
iu (,
lilu theelogischen strjd der 17deeeuw ,
n'ol*tl goboren te Mohrungen in oost-pruissen

derland Ofwelliqtnaarzjnebucolischeverzen
de Siciliaan (Sleulus)''bjgenaamd,waseen

Romeinsch dichter uit de 3de eeuw na Chr.

Van hem zjn 11 eclogaeovergebleven,inden

trant van V'lryili'
tts gedicht, doch de laatste
4 w orden ook welaan Nemesianns toegekend.
Zi.j zi
Jn de eerste maaltlitgegeven door Sûli1ts
Italilms,later door GrJzI
.F(
1836),door Glöser

t
len 16den Ajril 1G12! vestigdezich na het (1842)enz.
voloindigen zpner sttldiën in 1639 a1sprivaat-

Caltagirone of Calatylroneiseene stad

dottent te Königsberg,ging in 1643 a1srector in de Siciliaansche provincleCatania.Zj ligt
en predikantnaar Dantzigen van daarin1650 op tw ee door eene brug verbondene heuvels
als goneraal-superintendentenhoogleeraarnaar aan de Terranova in eene ongemeen vruchtWittenberg,waarhjden25stenFebruarj1686 bare landstreek. Er is e0n0 attademie, 00n
Overleed.Hj isdevertegenwoordigervanhet hospitaal een Nveeshuis enz.In 1693 is M;00r
scholastieke en doordrjvende Lutherdom ,dat dan de helft der stad door eene aardbeving
in het m idden der 17deeeuw te W ittenberg verwoest. Tegenwoordig telt zj Omstreeks

en te Jena zjn zetelhad.Hj vordertinzjn
Systema locorllm theologicortlm (1665- 1677,
12 dln)'' en in ztlne overige geschriften eene
Onvoorwaardeljke Onderwerping aan de letter der Luthersche kerkleer.Tegen de Syncrëtisten vervaardigde hj met medewerklng
zjner MTittenbergsohe ambtgenooten in 1655
eeue regtzinnige verltlaring, die onder den
titel mconsensus repetitus fidei vere Lutheranae etc-''als ecn nieuwe geloofsregelaande
geheele Luthersche kerk zou worden opgedrongen.Om aanzjnepartj(1ebeschermingder

25000 inwoners, en een belangrjke tak van
njverheid is er hetvervaardigenvan fi
jnaardewerk en van gekleurde beeldjes.De stad is

van M norschen oorsgrong,eninharenabjheid

vindtm en de bevalllg gelegene hermitage ,,11
Paradiso diJudica.''

Caltha L.,zie Boterbloem.
Calum et noemt m0n de

der

Indianen in Noord-Amerika.Zulk eene pjpis
met vederen en koralen versierd.Zj rooken
er uit bj plegtigegelegenhedenenvooralbj

het sluiten van overeenkomsten en verdragen.

wereldljke overheidteverschaFen,beweerde Deze worden door hetrooken van zulk eene
hj daarin,datlaatstgel
zoemdehetregtheeft, pjp, die alsdan van mond t0t mond gaat,
Om geloofsregels vast te stellen.H et strekt doordecontractérendepartjen bekrachtigd.
del'theologische faculteit te Leipzig,alsmede
Calvados, een Fransch departement in

der regering vanKeur-saksent0teer,datbeide het noorden des lands, vormt tusschen de
zieh krachtig hebben verzet tegen deaanmati- monden der Sei
ne en derVire een regthoek,
gingen van dezenSionswachteruitW ittenberg. die zich 8 of9geogr.mjllandwaartsultstrekt.
Hj sehreefvoortseene rBibliaillustrata(1672 Het grenstten noorden aan het Engelsche
5 dln.
)en eene rllistoriasyncretistica(1682).'' Kanu l,ten oosten aanhet departementEure,
Calpe is de naam van een hoogen,steilen ten zuiden aan het departement Orne en ten
berg bj de Straat van Gibraltar. Op zjne westen aan het departementManehe.H etbevat
kruin verrjst de zich n0g steeds in Britsche de landschappen Bessin,Bocaye,Champagne
handen bevindende sterke vesting Gibral- de Caen, Auge en Lieuvin,dle te voren tot

tar, en hj vormt md A*la in Afrika de Normandiëbehoorden en telto? ruim 101 =
nZuilen.van Herades(Herculesl.''
geogr.mjlen onstreeks 1(gmilhoen inwoners.

CALVADOS- CALVINUS.

Het land iser pver hetgeheelvlak enverheft koper,en van zjne grootere stukken zjneen
'

zich alleen ilz hetzuiden ineenigehetlvelreek- S. Michele'' en rhetVagevullr'' beide in
sen,w elke t0t waterseheiding dienentusstthen kerken te Bologna --het meestberoemd.

Calvaire (Nol
znen van den)ofReliyiel
ues
de Seine en de Loirt
a,terwjlzich ook aan
het Oosteljk en westeljk t
liteinde del'kust de NJJZ': Dame (/19 Calraire noemt men eene
(15 geogr. mjl lal
zg) rotselz verheffen t0r kloosterorde van nonnen, in 1617 gesticht
hgogte van rtlim 200 Ned.el?waartussehen doûr Antoinette '
tltxzl Orlêans? de dochter van
de vlaltke?zandige ktlst zieh tlitstrekt,dieop den hertog deLonylterllle.ZjisdoorGreyorin
1 geogr.mjlafstalld in zee omgeven is dt
lor X T,'rbevestigd.De kleedillgdernonnen bestaat
eene reeks van gevaarltjkeklippen(lesRochers uiteen brtlinen r0k,een zwart en breed scade Calvados). De bodt!
m is een mengselvan ptllier en een zw arten m antel.Van 1 Meit0t
leem en kallt,m eteenelaagbotlwgrondbedekt 14 September gaan zj barrevoetsen dragen
en vooral gesehikt v()0r weiden.Devoprnaam- des winters klompen.
ste rivieren zjl
z er de Orne,de Tpucqtles,de Calvaria,zie onder Gp/-t/p/Atz.
Vine,de Dives?de Seule en deDromme(met Calvi (Lazaro en Pantaleone),twee broede Aure),en de beide laatsten verliezen zieh ders uit Genua afkom stig,hebbtln zich in de
in llet moeras vötsrdat zj (
1e zee bereiken? 16de eetlw grflottln roem verworven op het
Men heett er onderstlheidenemineralebronnen? gebied der schilderktlnst:waarbj men Lazaro
maar weinig bosoh.Het klimaat iservoehtig? als den eigenlt
jken meester en Patttaleoneals
maar gezondq de heerschende w estewindel'
l diens helper kan best'houw en.Menvindtschilverheffen e1' zich dikwjls t0t orkallen.Het derstukken vau hen in flnderseheidene kerken
rjk derdelfstof
lbn level'
termal'
mer?graniet, van Ttalië.Lqzlu'o w erd geprikkeld door eene
steenkolen, zollt e11 ttlrf? en de vrtlchtbare oveldrt
weneeerzucht,die hem tt)tnjd ent0t
bodem graan,vlas,hennep en ooft.M enheeft misdaad vervnerde.Hj bragt dentlitstekenden
/pz?e (1oor vergifOlu het
er geen wjnbouw,zoodatcider-ot
'appelwjn schilder Glaoomo Wtzct
eralgemeen gebruiktwordt.De Normandisehe leven, en toen eindeljk Cambiosogrogten lof

, wierp hj uit ergernis hetpenseel
paarden zjn zeergezochten hetrtlndvee,dlor verwiert'
Nederlandsehrasveredeld?iserbjzonderzwaar. weg f
)n wjdde zil
ah 20 .
iaar langaan devechtDe boter van Tsigny en Trevières en de kaas kuust en (1e zeevaart.Tf
len htjvervolgenstot
van Tuivarot en Pont l'Evêqt
le zjjlzin geheel de kunst texugl
teexde, was hj niet meer in
Frankrjk bekend.Bocage en Augeolldersehei- staat om iets uitstekends te leveren.Hj overlderdpm van 105 Jaar.
den zieh dflt)r de zwjnenfokker!
j,,Catlmont leed in 1607 in den ot
en Crêvecoeur (
1001
-hetaankweekenvan hoen-

Calville is de naam van eene soort val
z

ders en kapoenen en door de bjenteelt.De
visscherj blûeiter,vooraldeharingenoestervisscherj.O0k anderetakken van njverheid
hebben er een hopgen trap van ontwikkeling
bereikt2 zooals de linnenweverj,de katoen-

appel,t0tdeklassederkant-appelsbohoorende.

De calvilles zjn rogelmatig geribd, hebben
een gloot? h0l klokhuis, zi
jl
z aan den boom

m et een waas overdekten vettig op h0t ge-

voel.Ztj zjn nooitztlivergestreept?bezitten
spinnerj,het vervaardigen van kant,yapier, een fl.jlz en lps vleeseh en smaken eenigzins
leder? canevas, laken, garen, gebrelde en

naaraardbeziën.Zj behooren a,
lletflttlt!tijne
gevlochtene goederen?staal-enjzerwaron.De hand-ot'tafel-appels.Van devprstthoidelzheden
handelvindt er 11 havens,van wellte Caën
noel'11oll wj de roode en de wi
tteealville,die
de hoofdstad van het departement

enH 0n- 00k in 0ns Vaderland algemeen gevonden

ietlrde voornaamste zjn.Deinwoners,waam worden.
onder zieh ongeveer 6000 Protestanten bevin-Calvinus (Johannes) of Calrî
jn,eigenltjk
p'âz3of Cltanrin:dtzberoemdeGeneefsehe
den, zjn grot)t van gestalte, kraehtig en Jean Ctzllr
welgebollw d. Het departem ent is verdeeld in hervormer,werd geboren te Noyon inPicardië
37 ltantons en in 767 gemeenten.
den loden Julj 1509. Reeds vroog was hj
Calvaert (Dionysit
ls), 001: Dionls'
lo F&- bestemd voor den geesteljkenstanden ontving
minyo genoem dteen berflemd historie-t)nland- van den geleerden M athmrln Cordier aan het
se,
hapsehilder,w erd geboren te Antwerpen in collége de la Marts
he te Partjs eenuitmuntend
1555, begaf zith alsjongtlliny naarBologna ondorrigt. Calvinlts flnderseheidde zieh door
en Oefende er zic'
h Onder de lelding van Fon- zjn tjver,zju zedeljken ernst en zjne godsJlptx en Sabbqtipi en naar voorbeelden van dienstigheid en wekte bt
j de Kerk zo()groote
Correyylo? Parmezano en Tlbaldi. Nadat htj verwachtingen,dat men hem op ztjlzlzdejaar
eeds eene kerkeli
jke sinectlre toekelzde. Op
voortsgertzimen tjd teRomehaddoorgt
abragt? l'
1oorzjnegeleerdheid
keerde hj naal'Bologna terug en stiehtte er zjn 18dejaarmaaktehj(
eenestshklol?die Gtbido.Aezzï,Albani en Dome- en dof)r zjnewelsprekondheid dealgemeene
z?cc/lïz?o onder hare kweekelingen telde. Hj bew ondering gaande en werd benoemd t0t
zoclzt ditap dotlr to dl'ingen in de verborgenp pastnorte Pont l'
Evêque.Tf
ltt
hzaghi
jziehgelxongen,van den ingeslagen wt,
g aftewi
jken.
werking d0r llattlur en wasef)
n vjaud van (
alle oppervlakkigheid; voorts onderscheidde Zjn vadertochkwam ophetdenkbeeld,datde
zieh zjnesehooldoûreendegoltjkNederlandsch studie der regtsgeleerdheid eene betere toekoloriet.Toen eindeljk Carraoeidot)rdenrjk- komst zotl openen voor zjn rjk begaafden
(
10m zjner fantasie de algemeenebewondering ztlolz,en deze schikte zich naar diens verlanwekte,zag Calraertzichvanalkt
jneleerlingen gen. Hj bezocht de hoogeschoolte Orlêans
verlaten.Hj Overleed teBologna in 1619.Hj met zöö goed gevolg, dat men hem weldra
stt
hilderdevele kleine Bjbelschetafereelen op den dodorstitel aanbood, dien hj echteruit
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bescheidenheid van de hand W00S. Daarna kwam hj te Genève, w=r denieuwe leee
begaf hj zich naar Bourges, hoorde er(
le door een besluit derregéring was ingevoerd.
lessen van den beroemden regtsgeleerde Guillal- e F- Jen PierreFïrefwaren erverAndrlas ZJCJJJV:en legdezich tevensjverig kondigers des geloofs,en eerstgenoemdeovert0e op de Griekschetaal.Indiedagenontstond reedde Calrinn , na aanvankeljkeweigering

ereenebelangrjkeomwentelinginzjnedenk- van dezen,om aldaartebljven.Hiertoe bebeelden:hetbestudéren van denBjbelenvan woog hem de bedreiging metden vloek Gndg,
eenige geschriften der DuitscheenZwitsersche indien hj zich tegen dataanzoek verzette,hervormersbragtzjn Kerkeljk geloofaanhet een bljk, dat devreesvoorGod krachtiger
wankelen.Nadendoodzjnsvadersbegafhjzich bj hem werkte, dan de liefde JegensGod.
naar Parjs,waax hj velen aantrof,die der Hj werd predikanten leeraarin detheologie
Hervorming genegen waren.Gedurende zjn te Genève en volbragtmetdengrootstenjver
verkeer met hen omhelsde Cglrinn onvex- zjne taak:hj leerde op den kanselenopden
bloemd d: nieuwe leer,lietderegtsgeleerdheid katheder, deed reizen naar de naburige gevaren, en wjdde al zjne krachten aan de meenten en schreef onderscheidene werken.
verbetering der Kerk.Hj vereenigde de ver- Een Btrj'
d over kerkeljke plegtigheden was
strooide geloofsgenooten t0t vertrouweljke oorzaak,dathj uitGenèveverbannen werd,
zam enkom sten;zelfs M aryaretka '
plzlNavarre, waarna hj zich overBaselnaarStraatsburg
de zuster des Konings,Onderhieldzich meer- begaf,waarMartin Wffcerreedssedertlojaar
m alen m et hem Over zaken des geloofs,en
v()lvan hetgrootsche denkbeelë Om ,00k den

de beginselen der hervorming verkondigde.

Callûnns werd er metbljdschap ontvangen,
Koning voordepartj derHervormingtewin- hield er aan de universiteit theologischevoornen,bewerktehj voor denrector deruniver- lezingen en stichtteereeneFransch-l-lervormde
siteit,N. Cop van Basel,eenerede,tehouden gem eente, die zich weldraaanmerkeljk uitop hetAllerheiligenfeest in tegenwoordigheid breidde. Hj nam deel aan hettwistgesprek
desKonings,- eene rede waarin zeervrj- OV0r de godsdienst te W orms en leerde er
zinnige gevoelens over degodsdienstigevraag- M elanekton kennen.Toch bleefzjnhartsteeds
stukken van den dag werden verkondigd.Nu gehecht aan Genève; toen kardinaal Radolet
echtermoesthj de wjk nemen uitParjsen deHervormdeingezetenendierstadaanspoorde,
hj begafzich naardeKoningin van Navarre. om in den schoot d6r R . Katholieke kerk
Nadathj nogmaalsParjsbe'
zochthad,n00(l- terug te keeren, vermaande Calkûn'
us zjne
zaakte hem de toenemende vervolgingswoede, di
erbare gemeente in twee brievent0tonwrikom naar Basel te vlugten, waar hj door bare standvasA heid.In 1539 tradhj in het
velen met open armen ontvangen werd.Hier hu
weljk met eene weduwe,IhlettedeWvrleerde hj in korten tjddeHebreeuwschetaal, genaamd, en was9jaarmetdezein een geen hj schreeferzjnevoortreFeljkeplnstitu- lukkigen echt verbonden.Om eenevereeniglng
ti0 religionischristianae (1535)''metdealge- tOt stand te brengen klsschen de Hervormde
meen bewonderde OpdragtaankoningFransh en de Luthersche partj schreefhj in 1540
waarin hj zjn geschrift voorstelt a1s eene een boek over het avondmaalen eencommenopenljke beljdenis der evangélische waarheid taar op den Briefaan deRomeinen.TeGenève
en als eene wederlegging van de meening, hadden inm io els zjne aanhangersde saeerdatde Hervormden,in Frankrtjk wegenshun derheid verkregen in den Raad,en hetvolk
geloofter dood gebragt,wederdoopers en on- gaf zjn verlangen te kennen naar de terup
ruststokerszoudengeweestzjn,diedegodsdienst roeping van den beminden leeraar.U itnoodien den Staat wilden vernietigen.Datboek, Qngsbrieven leidden echter niet tothet doel,
eerst in .het Latjn,vervolgens o0k in het daar de Stmatsburgers hem desgeljkswenschFransch verschenenjbevateen afgerondstelsel ten te behouden.Eerst in Mei1541,toeneen
van Christeljk geloof,gebouwdophetProtes- deftig gezantschap uit den Raad en uit de

tantsch beginsel,datdeBjbelalleen deken- burgerj van GenèveteStraatsburg verscheen
bronisderChristeljkewaarheid.Hjbeschouw- met de bede, om toch den geliefden herder
de het avondmaal niet als Lwtl
ter,mM r a1s
eenblootzinnebeeldignuttigen vanhetligchM m
van Chrotus 400r het geloof, - hield met
betrekking t0t de leer van de genade en van

terug te geven aan de verlatene kudde,nam
calninws afscheid van Straatsburg, maar

woonde n0g eersta1safjevaardigdevan deze

rjksstad den Rjksdag bp te Frankfortenhet

den vrjen wi1Onwrikbaarvastaaneenev00r- godsdienstig twistgesprek te Regensburg.
besehikking ter zaligheië en terverdoemenis
In September 1541kwam hj te Genèveen
en drong aan op 4e afschaëng vanallekerke,
werd d0or degeheelebevolking metgejuich
ltjke plegtigheden,4ienietin den Bjbelzjn ontvangen.Niemand wilde schuld hebben aan
voorgeschrevem
zjneballingschap.pAlsik deingezetenen geVan Baselbegaf Calnktn in1536zich gedu- looven mag,''schreefCalrinu schertsend,pdan
rende korten tjd naar hethofderhertogin hebben dç huizen mj verdreven, en nietde

'
ean Fegl*c4w,derampspoedigebeschermsterder menschen.''Hj legde nu aan den Raad een
Protestanten,moestvandââropnieuw vlugten ontwerp v00rtotverbeteringvandekerkeljke
b
iezochtzjne gehoortestad,waarhjz'
p-nezaken, tucht,dat terstond aangenom en en in Novem n orde bragt,en hoopte te BaselofteStraats- ber daaraanvolgende afgekondigd werd.Het

burg ttjd en gelegenheid te vinden tothet betnseldergematigdevolksregering,hetwelk
voortzetten van sjnegeleerdewerkzaamheden. den gropdslaguitmaakte vanhetstaatsbestuur
op de reis derworfg - in Augustus 1536-

te Genevejwaar eene d00r de burgers geko-
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zene commissie het gezag in handen had, echter door de onophoudeljkeinspanning en
werd door Calrinun 00ktoegepastop deinrich- doortoenemendeziekeljkheid.Vermoeiddoor
ting der Kerk.De gemeente koos ouderlingen den arbeid,kende hj geeneandereverpoozing

(presbyters),diede kerkeljkezaken moesten dan nieuwen arbeid, en hj zegt zelf:rIk
regelen en besturen, en deze veroxdening is heb geen tjd,om de z0n van denlievenG0d
eene algemeene geworden in de Hervormde buiten mjnhuisteaanschouwen;Ophetlaatst
Kerk.Hj had een hoogen dunk van hetge- vergeet ik n0g,h0e zj eruitziet.''Hj overzag der mKerk'', buiten welke geen heilte leed op den zisten M ei1564.Raadsleden en
vinden was, en van de noodzakeljkheid en geesteljken warenOm zjnestervenssyondeverweldadigheid derkerkeljketucht.Hj kende eenigd) - binnen en btliten Geneve werd
aan het door hem ingestelde consistorium,dat zjn dood doorduizenden beweend.Zjnegade
uit 6 geesteljken en 12 ouderlingen bestond, was in 1549 en zjn eenige Z00n n0g Vroeger
het regt toe, om wetten voorteschrjven, overleden.Zjn bleek en magergelaatgafgeom verachters der godsdienst, dronkaards, ttligenis van een zwak en ziek ligchaam ,maar
dansers, vloekers, verspreiders van onregt- zjn hoog voorhoofd enzjndoordringendeblik
zinnige gevoelens terstond terverantwoording kenmerkteneen schranderen,gestrengen,standte roepen en aan dewereldljkeOverheid ter vastigen geest.Hi
Jnam steedsdegrootstemabestraëng uitte leveren.Hierdoorgafhjaan tiqheidin achten voerde zjneonbaatzuchtigde kerkhervorming te Genèveeentheocratisch held t0thetuiterste,daarhj nietalleenalle
karakter, terwjlde meer humane libertjnen geldeljke aanbiedingen van den Raad in een
zit!
h door zulke maatregelen gekrenkt zagen duren tjd metverontwaardigingatkees,maar
in hunne regten.Tcgen de woordvoerdersvan ook nog van âjnhoogstbeperktinkomeneene
dezepartj,wasdanookdezedeljkegestreng- aanzienljke s0m afzonderde voor dearmen.
heid deshervormershoofdzakeljk gerigt.Hj Hj predikte bjna dageljksyhield wekeljks
weigerde één der voornaamsten van hen als 3 theologische collégies,verzuimde geene zitdoopgetuige aan te nemen, deed een ander ting van het consistorie,leiddedevergadering
wegens onzedeljke levenswjze in den ban, der Vereeniging van pred kanten,vaardigde
en daar deze metverlofvan den Raad even- regts- en godgeleerde decreten uit,hield bewelin de kerk verscheen?bragt Calrinnshet langrjke staatkl
lndige verhandelingen,schreef
door eene dreigende leerrede zoover,dat de groote werken,zooalsdenvoortrefeljkencom-

man uitdekerk verwjderd werd en deRaad mentaar olt den Bjbel,en hield eelle tlitgebeloofde,dathj zichnietwederzoubemoejen breide brietwisseling met devoornaamstehermet de uitspraken der geesteljkeregtbank. vormingsmannen en geleerden van Europa.
Een derde,die zichintoorneenebeleedigende Behalve zjnegedrukte w erken vindt m en in
uitdrukkingjegens Calrinushad laten ontval- de boekerjen te Genève en te Ziirich bjna
len, werd uit de gem eenschap der kerk ge- 3000 handschriften van leerredenen,verhandebannen.Met dezelfdegestrengheidwerdvonnis lingenenz.Hj schreefzoolang hj depenk0n
geveld overboekenengevoelens.JaeqnesGem/'f voeren,en dicteerde,toen hjdaartoetezwak
werd Onthoofd,omdathj goddeloozebrieven werd. Hj wasvanalle hervormersverreweg
en onzedeljke verzen geschreven had en gt)- de geleerdste,en gevoelde zich op hetgebied
kant was tegen de kerkeljke voorschriften. der godgeleerdheid, der Otlde letteren en der
Het mee -beruchte voorbeeld dergeloofsdwin- regtsgeleerdheid evenzeertehuis.Zwaarmoedig

gelandj Van CalGnusontwarenwjtrouwensin en sombervan aard,zoodatzelfszjnescherts
hetterdoodbrengenvandenSpanjaardMiehaël t0tweemoed stemde,washjtevensongemeen
zg
drlpefz:.
v (zie onder dezen naam) wegensdiens hardnekkig,onbuigzaam enhaatdragend,zoodat
onregtzinnig gevoelen over de drieëenheid. hjveelalvergat,dewaarheidlnN(/'
#:tebetrachDien gruweljken moord moet men intusschen ten.Zjne gezamenljke geschriften zjn in 1667
hoofdzakeljk toeschrjvenaandevooroordeelen in 9 dln tg Amsterdam verschenen.
van die dagen,daar zelfs de zachtmoediye Calvislus (Sethus),eigenljk Kalwitz,een
M elancldon de volvoering van hetdoodvonnls uitstekend tjdrekenktmdige en muziekliefhebaan den godloochenaar goedkeurde.
ber, geboren den zlsten Februarj 1556 te
De uitgebreide werkzaamheid van Calrin'
as Gersehleben in Thiiringen,studeerde te Helmwerd in 1558 n0g aanmerkeljk vermeerderd stidt en te Leipzig.Hier ter plaatsewerd hj
door het stichten van eene Hervormde theo- eerst muziekdirecteur, toen cantor te Schullogische faculteit te Genève. Zjn geliefden ptbrta en eindeljk in 1594 cantoraan de St.
leerling Tkeodoor Wdzt
x belastte hj methet Thomasschool te Leipzig,een professoraatte
rectoraat, terwjlhj zelfenkelhethoogleer- Franktbi't aan de Oder en een wiskundigen
aarsam btin degodgeleerdheid bekleedde.Deze leerstoel te W ittenberg afwjzende,en overkweekschool der Hervormde godsdienst bragt leed aldaar den 24sten Ngvember 1615.Hj
mannen voort,die de nieuwo leor overa'lver- heott een uitstekend ,
,Opus chronologicum''
spreidden metbelangstelling en kracht.Reeds vervaardi
yd, datbtjherhaling gedruktis,en
sedert 1549 had Calrinus zich met de He1'- onderscheldene m uziekstllkken gecomponeerd.
vormerg te Ziirich vereenigd omtrent de leer
Calycanthus (kelkbloem , wegens de gedes avondmaals,enm en wasovereengekom en, kleurde kelkbladen) is de naam van een gedat de Zwinglianen en Calvinistenslechtsééne slacht van Noord-Amexikaansche heesters,
n beKerk, nameljk de Gerefbrmeerde) zotlden hetwelk t0t de fàmilie der Calycantlteè'
vorm en.

hoort. De soorten bezitten eenvoudige,gaaf-

Het xlakke ligchaam van Calrinu bezweek randige) tegenoverstaande bladeren zonder
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bjblaadjes, alleenstaande, gesteelde, twee- stelling,waartoe 2 of3 kleuren zjngebruikt
slachtigy blf
lemen,met een kruikvormigen, zonder dat men daarbj achtheettgeslagen
eenigszlnsvleozigenyroodachtiggekletlrdenkelk, op de natuurljke kleur:alsmedo hot
ltsneêzonder bloemkroolz,vele m eeldradenenonder- drukken, w elke de Itallanen m et don naam
scheidene,aan de basis van den kelk vastge- van chiarosonro(clair-obscllre)bestempelen.De
hechte stam pt?rs.Decalycanthussoortendragen Franschengebrtliken datw oordook vool,camée,
vrj gl'ooto l)loemtln en hebben een aangena- terwjlhettovens dientom eeneeolltoonigeafm en retlk, zoodat men ze in Europa ook beelding aan te duiden.
specerj-gewassen noemt.Zjzjngezochtesier- Cam aldulenser klooster-orde. Deze
planten elz ktm nen 0ns klimaat zeergoedvem is gesticht door den hoiligen Romlbald,een
duren.
Benedidjn uit het geslacht derhertogen ran
Calydon was in de dagen der Oudheid
in hetdalCamaldolibj Arezzo in
eene havenstad in Aetolië tusschenderivieren de Apennjnen, omstreekshetjaar1018.Zj
Arehelotls en Evelzusin het land derKureten. werd in 1072 dtlol,paus Aleœander 11 beves-

Zj wastevoren een sieraadvanUriekenland, tird en wjdde zich uitsluitend aan een bemaar in de dagen van Strabo reeds in verval.

splegelend leven. Zj verspreidde zich over

In hareomstrekenwerdveelwjn,olie,groente Ttallë, Frankrjk, Dtlitsehland en Polen en
en graan gewonnen, en m en hield er zich
bezig m et de vischvangst,de veeteelten de

werd in 1086 oolt eene ordevannonnen.Aan-

vankeljk woonden de leden in afzonderljke
lizen, doehlatervoegden zj zich in kl00jagt.Tn hare nabjheid verhiefzich een tem- klt
pe1 van Apollo en 00k eene van Artemis sters bjeen.Zj werden verdeeld in kluize(Diana).Volgens Reichard is zj hetheden- naars, observanten en conventtlalen,in 1513
t9t één geheelvereenigd en onderworpen aan
daagsche Aitoen.
D e Calydonisch,eJW.g/is naar haargenoemd. den major,teCamaldoligezeteld.Zuchtnaar
Oeneus,koning van Calydon,bragt eens een onafhankeljkheid bragteehterweldra weder
ofl'el- aan alle goden, behalve aan A rtemis. scheiding te weeg,zoodat er in de 18deeeuw
Deze, hierover vertoornd, zond het Calydo- 5 zelfstandige Orden van Camaldulensers ges'
Jycl,
:Ivildez'
l
nf/l,zoogrootalseenstier,dem vonden w erden, behalve 24 kloosters van
waarts, Om de landen des Konings te ver- geesteljke zusters van die Orde.Alle leden
w oesten. M eleayer, de zoon van dezen,riep der orde droegen een witgewaad,endekluiGriekenlands meest-beroemde helden bjeen, Zol'aal*s nam en 00n0 groote gestrengheid in
zooal
sn,
acht iyl vasten en boete.l)e orde verdTveen
Pe
lago
.rc/zïozd, Jasozt,

Nestor,F/lesd'
l
f.
s,deJonkvrouw Ata- in Oostenrjk ten tjdevan J'
ozqfll,inFrank-

0nZ., om dat m onster te dooden.Ata- rjk qedurende de Revol
utie, in Polen en
lante bragt hem de eerste wonde t0e, Mele- zelfs ln Italië onder de Fransche heerschap-

twdr trof hetmetzjn speer,en de overigen Pd, en alleen te Camaldoli bleef zj bestaan.Paus Greyorins X VI was een Camaldulenser.
Camargue (La)is een eiland der Rhônedelta en behoort tOt hetFransche departem ent
Bouches du Rhône in Provence.Het ligt tusschen de beide voornaamste armen der rivier
en strekt zich in eene driehoekige gedaanta,
ontving Odnssens (Ulysses)! na zjne sehip- die het Ook den naam heeftbezorgd van rLe
breuk, op haar eiland Ogygla,enwerdi1zzoo delta de la France'' van Arles uit tptaan
groote liefde Jegenshem ontstoken,datzjhem zee en beziteene Oppervlakte van Omstreeks

maakten het af. De slagtanden en de htlid
Nverden te Tegéa aan de godin ten ofer gebragt.OOk verhaalt men,dat Alt
gnst'
tsdiezegeteekenen naar Rom e gebragt en in den tempel van Baeelt'
tbs Opgehangen heeft.
Calypso,eene doohter van Atlas,ofvan
Ocêanu.q en Thetist Of van Nere'us en Doris,

E)geogr.mjlen,9gemeenten,velebuiteneene eetlwige Jeugd beloofde, indien hj bj 11 (
haar bleef. Hj verliet haar echter,door de plaatsen elz een grootaantalpachthpeven.De
godendaartoeaangespoord,na7jaar.Zjstl
honk lage, sljkerige bodem is dool
' djkelz tegen
hem NaItsitlto'
qs en Nansinons.

overstroomingen beveiligd en alzoo inuitm un-

Calza (Ordinedel)?eeneVenetiaanscherid- tende polderlanden herschapen,waarhetgraan

derorde,werd in 1332 door eenige edellieden

gestlchtmethetdoel,Om denkrjgsmansgeest
bj deJongelingschap Op tewekken.Zj werd
in 1562 vernietlw d,maarging in 1580teniet.
Zj mogt slechts 20 porsonen tellen,en e1k
van deze betaaldebj detoetreding 50 dtlcaten.Hetordeteekenwaseen rjkversierde laars
(calza),doch volgens anderen eene laag neêr-

welig groeit.Voorts heeft men eruitgestrekte
weiden,die voedselopleveren voor m eer dan
100000 stthapen t0t aan het einde vau Mei,
waarna doze dieren, vergezeld door de herders metgroote honden,naar de Alpen trek-

ken,vanwaarzj in Octoberteruykeeren.De

hootklplaatsvan la Cam argue isSalntes-M aries
m etOmstreeks 1000 inw oners.
hangende,veelkleurige broek meteen karm oCam arilla, een Spaanse'
h woord,datka-

,
3160-4/:ofkabinetbeteekent,is denaam ,dien
zjnkleurigOpperkleed.
Camakeu of Camayen;van hetot
ld-Fran- men sedert den tjd vanI'erda'nand Vllvan
sche camaltelbt
)n hetmiddeleeuwsch-luatjnsch Spanje geeftaan debegtlnstigdehofpartj,die

Camahtltus,een uitgesneden edelgesteente?is bj een absoluten regéringsvorm den meesten
de Iiaam eener schilderj van éénp kletlr.Ts invloed heettopden Vorst.Denaam isOntleend
deze grjs,zoodat hetstuk op relièfwerk ge- van hetkabinet,w aar zulk een Koningdoor-

ljkt,dan geeft men daaraan dien van yri- gaansmetzjnegtmstelingen,minnarossen0nz.
stlïlle.
:.O0k noemtmen een camaïeueenevoor- vergadert)om plannen te beramen,die veelal
,
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nadeelig werken op devrjheid e1zt
lewelvaart schap in de Nationale Conventie met datvan
het Comitê du Salutpt
lblicverwisseldhad:beder onderdanen,
litel
àvan tl()llvrt
?t
lemet
Cam bacères,(JeanJaequesRpgisde),her- spoedigtle l1j llet slt
t9g van Parma,prinsen aarts-kanselier valz Prt
lissen (,1
4 Spaqit), maar zjl
ljv(
?rmaakte
tt
lptlblikoinpu vttldatthtvan den
FranltrjktenttjdevanNapoleoaf,wel'
dgeboren hem bj dt? lte Xontpellier den 18del
1 Octobtàr1.753.Hj toeleg, (lm het kflningsellap te herstellen ot'
vel)aan het gemeenebest.
zou in 1771 lid van hetParlemtal'ltw orden, een president te gct

'
tgeendoortoevalligeOmstandiqhedenmislukte, llûtmrelhj aalltoondt.,datditvermoeden 011-

l was, wisten zjllt
ategenstanders het
doch verkreeg eene betrekklng bj de be- gegront
lastingen, die zjn vader te voren te Mont- zof
lver tebrengen,dathj geen lid werd van
pellier bekleed had?en werd,als voorstander het Direetoire.Nu kwam l1j in delzRaadder
der Omw enteling,dpor den adt?lvanhetkies- Vjfhonderd, bemoeidt
) zich vooral met de
districtzjner woonplaatsnaarhetPallement vtlrbetering flpl*rt'gtsbodtlplillg en leverdcvool'
gezonden, maar niet toegelaten. Hierlza be- (10 (1lx
1-t
le lnaal zjl
l nietl'
w olztsverp voor een
ltin.Den22stenOctober1796
kleedde hj onderscheidene staats-ambten eu Burgtxrljltwetbot'
werd in 1791 voorzitter vall het criluineel werd l1j voorzitter van den Raad van Vjfgeregtshof van het departement Hératllt te honderd,maar hetDirectoireverlallgdeweldra

z Sièyeshierillplaats
Montpellier.In .dio betrekking voerdehj er zjneaftreding.Eersttoel

de jury in, en zjne staatkundige looybaan genomen had, werd Cambacères weder voo1*
teumai
fetlilre
le
De de
18dpor
eBr
nam een aanvang in 1792ttoen hjt0tlldder do openbare dienst,e11wèlvoor
Nationale Conventiegekozen werd.llierondem

scheiddehj zich dof)romzigtigheid en jverde
vooralvoorverbetering derwetten en derregtsbedeeling.Dezelfdegematigdheid legdehjaan
den dag bj het proeês des Konings.Deze
was hetaan den invloed van Camtbacères vem
schuldigd, dat hj metde Overigeleden van
hetvorsteljk gezinmogtompaaneneenbiecht-

van Finandën aangewezen.
schonk hem echterdeplaats?diehem toekwam.
Cambaeères word eerst tweede Collsul der
Republiek 0n l3a de troonsbeklimming van
Napoleon f zag ht
j zich benoemd t0taarts-

kanselier des Rjks, t0t hertog valzParma,
t0tprinsenz.Vruchteloûspoogdehj denKeizer

den togt naar Rusland afteraden.ToenNapovader kiezen. Voorts ontrled Cambaeères de /dt?s in 1813 tegen de Verbondelze X pgendteregtstelling des Koningsenontzeide,hoewel heden te velde trok,behool-de Caanbaeèrestot
hj medehetrschuldig''OverLodet
vqkX Vluit- de geheime raadsleden valahetregentschapder
sprak, aan de Nationale Convelztie het regt, Keizerin.fn 1814 volgde hjhetgûuvernement
Om hem ter dood te doenbrengen.Ookstemde naar Blois en zpnd vandaar zjnetoestemhj voor '
sVorsten doodalleen in hetgeval, ming t0tdeabdicatiedesKeizers.Gedurendede
dat buitenlandsche M ogendheden hem metge- 100 dagenwashjwederaarts-kanselier,minis-

geweld wilden bevrjden.Den 24stenJantlarj ter van Justitie en eindeljk voorzittervan
1793 zag hj zich t0t secretaris derConventie do Kamer der Pairs t0taan den valVan het
benoemd,en op zjnvoorstelwerdkortdaarna Keizerrjk. Nt
l keerde hj terug naarParjs
de w etgevende en uitvoerende magtvereenigd en leefde in afzondering,totdat de reactieder
en een pcomité du Salutpublic''opgerigt.Als Bonrboltshem trof.Hj w erdalskoningsmoorbewjs voorzjneregtvaardigheid wordtaan- der uithet land verbannen,enMroondeteAmgevoerd,dathjDumowviezverdedigdezeolang sterdam en te Brtlssel, totdat de Fransche

hj hem voer Onschuldig hield, maar eene regéring bj besluitvan 13 Xei1818hem in
aanklagt van hoogverraadtegenhem inleverde, alzjnestaatktlndigeregtenherstelde.Nubegaf
toen hp van het tegendeelovertuigd was.In hj zieh naal
' Parjs en overleed aldaar den
die dagen legde hj de grondslagen vûor zjn 15den M aart 1824. Behalve reeds vermeld
do
Code
civil'' verseheen van hem
Projet de Code civil'' dielatert0tden rcode PIOJet
Napoléon''is omgewerkt,enhjwerddaardoor /)Code Français 0tl collection par ordre de
de weldoener van zjnvaderland.Hj maakte matières des lois de la République (1797)''.
daarmede een aanvang in Augustus 1793;de

Cam bay, Cambaya of Khambarati is de

democratische denkbeelden vandientjdwaren naam eener havenstad in hetBritsch-lndische
er in nedergelegd,en daar men de bekwaam- presidentschap Bombay:i11hetlandschapG0eheid van Cambacèresalgem een erkende,Ont- zerate aan h0t l
Aotll
-t
leltllt uiteinde(1e1-evenzoo
ving hj de opdragt,om alle in Frankrjk be- genoemde Golf.Zj is hetUtlmanes vau Ptostaande wetten te herzien en in één w etboek ldpztz
e'
l
f,
s, eene oude,weleer bloejende plaats,
te vereenigen. Na de stormen valz den gden door een m utlr m et 52 torens omringd,entelt
Thermidor,waaraan Cambaoèresontkomenwas, nog 10000 (weleerover de 200000)illwoners

werd zjninvloed n0g grooter.llj werdvool
'- benevens eelz aantal overbljfselen van hare
zitter van de Nationale Conventie en deed in voormalige grootheid. Apen,eekhoorntjes,
die betrekking een adres uitgaan aan het duiven en papegaajen zwerven errflnd opde
Franschevolk,waarin htjzjne lleep tttken- dakcn. T()t de m erkwaardigste gebouw en benen gaf op een binnen- en buitenlaudschen

hooren het paleis van den Nabob,een aantal

vrede.O0k hieldhj eenelofredeopRoussea'
t
b, olzderaardsche Hindoe-tem pels? de tempel
toen hetstofeljk overschotvan dezen inhet Dsjoemna Moesjaen vooraldeonderaardsche
Pantheon werdbjgezet,enverkondigdeineene Dsjaïn-tempel met 2 atkodsbeelden van aanandere redevoering op het Champ deMars de merkeljkegrootte.Nabj destadliggengroote
ontruiming van den Franschen bodem doorde mausoleeën.
Cambay was veeleer de stapelplaatsvaneen

vjandeljke troepen.Nadathj hetvoorzitter-
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aaazienljken handelen isthansn0g in Azië Venu eneenAdonis,vindtmen in 'tMuséum te
beroemd wegens de kostbaresteenen - agaat, Napels,en ookzjnrparadjs''inhetEscuriaal
karneool en onyx,- die aldaargeslepen wor- in Spanle wordt zeergeroemd.

den,nadatzjgeruimen tjdaanhetzonnelicht
zjn blootgesteld en hierdoordonkerderkleur
verkregenhebben.Daarenbovenwordenerzjde,
stofgoul,zilveren voorwerpen enindigouitgevoerd.De omstreken zjn nietonbevallig en

Cambier (Jacob Jan),een Nederlandsch

staatsm an?werd geboren te Vianen den29sten

Junj 1756, studeerde in de regten en werd

in 1779 secretarisvanlegatieenchargêd'aFai-

res aan het H()e te Berljn,waar hj t0t in
1781 bleef.EenJaarlaterzaghjzichbenoemd
In de 5de eeuw onzer Jaartelling was t0tcommissarisvandeKleinebankvanjtlstitie

goed bebou&vd.

Cambay de hoofdstad der éaleyra'
s en de te Haarlem ,in 1783 t0tschepen dier stad en

zetel van den Hindoe-keizer van het westen, als zoodanig t0t gedeputeerde naar de Staten

en in de 13deAverd zj veroverd doorde AI0- van Holland.lIj was een aanhangerderPahammedanen die er een onlaeteljlten bt
lit triotschegartj en trokin1786a1suud-schepen
verkregen. Drie eeuwen later aanschouwden en kapiteln der burgerj met 50 gewapende
de Portugézen hare prachtige bouvallen ten burgers naar Utrecht. waarna hj bevorderd
zuiden van de tegenwoordige stad,en in1780 werd t0tkolonelderschutterj.Bjdeomwennam en de Britten haar in bezit,om ze na t
eliny van 1795 werd hjliddermunicipaliteit
verloop van 3 jaarweder overte laten aan teVlanen,hoog-bal
juw van Kennemerlanden
de Maratten.Gedtlrende denlaatstenMaratten- lidder NationaleVergadering,waarvanhjhet
oorlog kwam zj wederin demagtderCom- volgendejaarvoorzitterwas.Bjdeomwentepagnle, die haar bj den Vrede van 1803 ling van 22 Januarj 1798 washj één der
behield.Sedert 1813 wordthet land besttmrd 22 leden, die in hechtenis werden genomen

dooreen Nabob,dieafhankeljkisvanG1
*oot- 0n naar het huis den Bosch gebragt.In het
Brittanje.
laatst van het jaar op vrjevoeten gesteld,
Cam biasi of Camboso.Ondel'dezennaam werd hj weldra commissarisvan hetGouververmelden wj:
nement bj het departementaal bestuur van
Gioranni CJVINC:ï, een verdiensteljk Itali- Amstel,in 1800 en 1801tjdeljk agentvan
aanschschilder.Dezeheett,naarmenzegt,den

Oorlog en in 1802 1id van hetgedeputeerdbe-

regeluitgevonden om ,bj hetteekenenvanket stuurvan Holland.In 1804nam hj zjn ontmenscheljk ligchaam,ditlaatsteinteerlingen slag,wees is 1806 eene benoem ing t0tstaatste verdeelen,ten einde eenejuisteverhouding raad van de hand en w erd liddervergadering
derverschillende deelen tebewaren.Hjwerd Van Hun Hoog-Mogenden. In 1807 zaghj
geboren in 1495 in hetdalvanPolcevera,was
een leerling van Semini en een navolger
van Pordenone en del T'rtwc,en leefden0g in
1570.
Luca Cambit
ui00k ZlcAef/l da Genora genoemd.Hj wa'
seen zoon vandenvoorgaande
en een gelukkig,navolger van Corregyio.Geboren in 1527 te Moneglia op hetgrondgebied

zich op nieuw benoemdt0tstaatsraadenbelast
met de portefeuille van Justitie en Policie,

van Genua, ontving hj het eerste onderwjs
van zjn vader,onderscheiddezichreedsvroeg
door ongemeenekunstvaardigheid,rjkdom van
denkbeelden en een prachtigen stjl,en ontwikkelde vervolgens te Rome door hetjverig

naar Spanle,vanwaar htjin1816terugkeerde.
In 1817 werd hj lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal,waar hj zittirg hieldt0t
in 1821.Hj wasversierd methetgrootkruis

hem heiverlofweigerdeom eentweedehuweljk
aan te gaan,veryielhj toteenezwaarmoedigheid,die zich in zjne laterestukken duideljk openbaart.Hj overleed in 1580 ofv0lgens anderen in 1585 ot'1588.Zjnekunstvaardigheid was zöô groot,dat hj met beide
handen tegeljk en met verbazendesnelheid

rjk,terwjlhettegenwoordig gedeelteljk t0t
Siam engedeelteljk t0tAnam behoort.HetSiamésche gedeelte metdehoofdstadTqjantabary,

welke hj in 1808 metdie van koloniën verwisselde.Laterwerdhjminister-presidentvan
den Staatsraad en minister van oorlog,legde
in 1810 diebetrekking neder,enwasvan 1811

tot 1813 1id van het MTetgevend Ligchaam .
W illem I zond hem in 1814 als ambassadeur

der Orde van de U nie, met de Prtlissische
bestudéren der gewrochten van M iclteleAngelo orden van den Zwarten en Rooden adelaar,
en Rafaëlop eenedegeljkewjzezjntalentals en met het commandeurskruis der orde van
schilder.Vool*
allegdehj zich t0e opdestudie den Nederlandschen Tueetlw , en overleed op
dernatuur,op eenbevalligen stjlen eenaan- zjn buitenverbljf onder W assenaar op den
genaam koloriet,enleverdegedurende12jaar 4den October 1831.
Ondeo cheidene meesterstukken. In doeerste
Cambium ,zie Teeltwefsel.
plaatsrekentmendenm arteldoodvan den heiliCambodsga ofCambodja isdenaam van
gen Geory,dienvan den heiligen Bartltolomaeua een uitgebreid landschap in Achter-lndië.Het
en zjn roofderSabjnschemaagdenonderde strekt zich uit over tlen benedenloop van den
beste stukken van dattjdperk.ToendePaus M ekiang en vormde weleer een zelfstandig

aan de Golt'van Siam gelegen,is nagenoeg
nOg onbekend, en het andere gedeelte m et
de hoofdstad Saigoen,thanseeneFranschek0lonie,vormt eene grootealluvialevlakte,van
schilderde zonder voorat'schetsen ofteekenin- vele bevaarbare rivieren doorsneden,aan wier
gen te maken. Hj leverde dien ten gevolge Oeversdebevolkinggevestigdis.H etvruchtbare
zeer veel, maar daaronder ook m enig stuk, land is de korenschutlr van Anam en brangt
dat den stem pel dier vlllgtigheiddraagt.Tw ee rjst,betelnoten,anjszaad,arekanoten,teak-

voortreFeljke beelden van zjne hand,eene2 hout, zjde, katoen, enz.in grootehoeveel-
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heid voort. Het klimaatis er zacht en aan- (Granta),welke dooreenebrugverbondenzjn.
genaam ,en alleen in den reqentjdisdelucht De rivier is t0t hiertoe bevaarbaar, - de
er drukkend.op de vele klelneeilandenlangs omstreken zjn vlak,en dedoorboomen 0mdekustbloeitde tripang-visscherj.De inwo- ringde stad telt nOg geen 30000 inwoners,
ners staan op lageren trap vanbeschavingdan diehoofdzakeljklevenvandesttldérendeJeugd,
de Siamêzen,maarzj zjnzeermatigenkun- daar de njverheid ernagenoeg geheelen al
ontbreekt. Daarentegen is de handeler ver
nen groote vermoejenissen verduren.
Cam bon (Joseph), volksvertegenwoordi- van w einig beteekenend.Deuniversiteitvorm t

ger in Frankrjk ten tjde der Revolutie, er een afzonderljlt ligchaam meteen eiqen
werd geboren den liden Junj 1754 te Mont- bestuur en regtspleging,en de studenten vlnpellier en doorztjnemedeburgerseerstatke- den 0r nagenoeg geene afleiding,zelfsg00n
vaardigd naar het MTetgevend Ligchaam en schouwburg.De stad heett eenige t'
raaje pleivervolgens naar de Nationale Conveutie.Hj nen,en t0tdebelangrjkstegebouwenbehoowjdde zich vooral aan de verbeteriug der ren erhetraadhuis,detlniversiteitsgebouwen,
geldm iddelen en w as oorzaak,dathet groot- het graafschapshuis enz. Voorts heeft men
boek der Nationale Schuld Openbaar gemaaltt er 28 kerken en kapellen,van welke de Hei-

werd. Minder doelmatig washet,dathj de lige Grat
zkapel(St.Sepulchre'sround chapel)

verm eerdering der assignatenbevflrderde.'W el de Oudste en merkwaardigste is.Deuniversi-

was hj aanvankeljk een verdedigervan de
koninkljke regtan van Lodelvj;k XTV,maar
als voorzitter van het MTetgevend Ligchaam
legdehj degeheime papieren over,diein de

teitsgebouwenzjn,behalvehetSenaatsgebouw,
17 in aantal,onder welke zich 13 collegesbevinden, waarvan het oudste hetSt.Peterscl
ollege - in 1257 is gesticht.Elk college

Tuilerieën waren gevonden,en drong aan Op bevat,behalvewoonplaatsen voorleeraren en
hetverkoopen vandekostbaarhedenderKroon. studenten, eenebibliotheek,eene kapel,eene
Niettemin bestreed hj deverkeerdheden van eetzaalen een tuin.Deacadem ische Senaatis
Robespièrre en Marat. Hoewel hj stemde zamenqesteld uit alle doctûren en magisters
vôör de teregtstelling des Konings zonderbe- der unlversiteit en zendt,evenalsdestad,twee
roep op het volk ,was hj toch afkeerig van afgevaardiydennaar hetParlement.Hetaantal
de revolutionaire regtbank en van hetvervol- studenten ls ongeveer 1700,dat derhoogleergen der Girondjnen.Aangeklaagdalsschuldig aren 28. Het Senaatsgebollw , in 1722 in

aan den Opstand van 1 Ayril1795,ontsnapte Italiaanschen stjlverrezen! beslaat denoordhj alleen aan degevangenlsdoorzichtever- zjdevan hetvierkantepleln deruniversiteit,
schuilen, en toen de amnestie van4Brumaire de bibliotheek (met 170000 deelen en 4000
hem veroorloofde,Om zich wederinhetOpen- handschrit
ten)en eenijescholen dewestqjde,
baar tevertoonen, schreefhj zjllpluettre à, de Maria-kerk in spltsboogstjl(le oostzjde,
mes concitoyens sur les inanees (1795)''.Van en Kings-collegemetzjne kapèldezuidzjde.
dien tjd afenyedurendehetKeizerrjkwoonde Deze kapèlis eene der tkaaistegebouwenvan
hj te Montpellleren hield zichvanhetstaats- Engeland.T0t de universiteit behoorenvoorts
tooneel verwjderd.Eerst in 1815 werd hj eene geologisch en anatomisch muséum ,het
weder lid van het Parlem ent en trad er Op Fitz-'W illiam 's mtlséum (eene kunstverzamea1s een hevige tegenstander der B ourbons, ling),eenesterrewachteneenedrtlkkerj.- Men

weshalve hj na detweederestauratie Op de
ljstderkoningsmoordersgeplaatstenuitFrankrjk verbannen werd.Hj overleed teSt.Josse
ter Noodebj Brusselden15denFebruarj 1820.
Cambryy,zie Kamerî
jk.

heett voorts te Cambridge eene Latjnsche
school, een wjsgeerig genootschay,eenear-

beidersvereeniging, eenlge instelllngen van
weldadigheid enz.
De N oord-A merikaansclte academiestad CamCam brldge. Onder dezen naam vermel- bridye. Deze ligt in den Staat Massachusetts,

aan de Charles-rivier en is eigenljk devoorden wj:
Hetgraafschap Ctzzzllrïtkc,gelegen in Mid- stad van Boston,waamnedezjverbonden is

den-Engeland.H et grenstten noordenaan Lin- door 2 bruygen en door een paardenspoor.
coln,ten w estenaan Northampton,Huntington Deze stad,ln 1631gestichtenttlenNewtongeen Bedford, ten zuiden aan Hertfort,en ten heeten, telt omstreeks 30000 inwoners.Het
oosten aan Essex, Suffolk en Norfolk, en Harraed-eolleye? hier in 1638 door Harrard

teltOp 38'/a (E
) geogr.mjlomstreeks180000
inwoners.Devoornaamsterivieren zjn erde
Nyne en de Oostwaarts stoomende Ouse met
de Cam en deTuark.Hetnoordeljk gedeelte
is vlak enlaag,van vele kanalen en djl
ten
doorsneden, en hetzuideljk gedeelte heuvelachtig.Behalve eenige woeste gronden is het
land er vrj geljkmatig in bouw-en weiland
verdeeld. D 00r het graatbchap - buiten de
hoofdstad - worden 3ledenafgevaardigdnaar
hetParlement.
D estad CambridgG de hoofdstadvan boven-

opyerigt,isdeoudste,rjksteenaanzienljkste

inrlgting van hoogeronderwjsinNoord-Ame-

rika.Hare gebouwen beslaan eeneverbazende

uitgestrelttheid,zjn15inaantalenverschuilen

zich m et hun smaakvol voorkom en achter

schaduwrjk geboomte.Debelangrjkstezjn

de universityhall, uit graniet opgetrbkken,
met eene kapêl,eene leeskamer,eene eetzM l

enz.,Gorehallmeteeneboekerj van 124000
deelen enz.Met deoorspronkeljkeinrigting

ziJ-n 4 beroepscholen VO0r regts- en godgeleerdheid, geneeskunde en wetenschap ver-

vermeld graafschap.r
Zj
' is na oxtbrd devoor- bonden,en in 1859 is er een gymnasium aan

naam ste academie-stad in Engelandenlig'taan toegevoegd. Men heetter 33 hoogleeraren en
den spoorweg en ep de beide oevers derCam 18 adsistenten,enhetaantalstudenten be
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er tusschen de ;-en 800.T0t de t
lniversiteit roem behaalde.Nietminderonderscheiddezich
behooren voorts eene sterrewacht e1z eeue de garde-brigade Bentinek in den slag bj
boekdrukkerj.O0k hetOverig onderwjsisin Inkerman,daar de Engelsche garde hier den
het Amerikaansche Cambridge uitstekend.Zj schok m oest verduren van een overm agtigen
zelve is verdeeld in Oud-cambridge,denzetel vjand. De hertog van Cambridge zag zich
der wetenschap, en in Cambridge-port en w egens ongesteldheid weldra genoodzaakt,
Oost-cambridge, de werkplaatsen der njver- naar Constantinopel,vervolgens naarMaltaen

heid. Men heeft er vele fraatje gebouwen, eindeljk naarzjn vaderland tevertrekken.In
en er is een praohtig kel-khot',M ount-Auburn 1856 is hj benoemd t0tOpperbevelhebbervan
genaam d.
het Engelsche leger en in 1862t0tm aarschalk.
Cam bridge.Onder deze naam vermelden Hj heeftveelbjgedragen t0tverbetering der
krjgszaken in Engeland: door zjn invloed
wj devolgelzdepersonen:
Adol
phm Frt
ac
/:z'
ïc) hertog ran Otzzzlùrst
k:, zjn deligchaamsstraFen bj desoldaten afge-

graaf ran Tè.
p:rtvt
/, baron ran Czfllp#ds, schatt,is hetunitbrm voordevelddienstligter
s
t
a
d
ho
u
d
e
r
g
e
n
e
r
a
a
l
v
an Hannover,kanselier en gemakkeljkergemaaktenzjnexamensvoor
der universlteit van St.Andrewsenveldmaar- Officieren ingevoerd. Niettemin heefthj zich
schalk van Engeland.Hj wasdejongstezoon steedseen voorstanderbetoondvanVtkoopen
van Georye III en werd geboren den 25sten van oëciersplaatsen,

'tgeen echterin 1871

Februarj 1774.op lGjarigen leeftjd werdhj wetteljk afgeschaftis.

Cam brische vorm ing is de naam,door
den Engelsehen geoloog Sedgwiek gegevenaan
te Berljn,en keerde vervolgens naarLonden de Oudste bezonkene rotslagen deraardkorst
vaandrig, studeerde te Göttingen? bleef een
winter aan hethofvan Friedria W ilhelm 11

terug. llz 1793 werd hj alsaanvoerder der (zie o0k Onder dezen naam),waarin slechts
Britsche voorhoede gedurende den tertlgtogt weinigeen zeer onduideljkeoverbljfselenvan
na den slag bj Hondsehooten na dapperen bewerktuigdleven voorkomen,terwjlzjaan
tegenstand gew ond en gevangen genomen, de benedenzjde Ongemerkt in kristalljn gezte Overgaan en aan de bovenzjdedoor
maarook wederbovrjd dooreeneEngelsehe steel
patrouille.Toen hjin1794meerderjarigwerd, de Silurische vorming bedektworden.De bezag hj zich benoemd t0tkolonel,hertogvan nam ing is afkom stig vaneenOudenvolksstam ,
Cambridge en pair.Zjne staatkundigewerk- die weleer de gewesten bewoonde,waar de

zaamheid in hetHoogyrhuiswasvan weinig Cambrische formatie zitth opeeneeigenaardige

beteekenis. In 1803 glng hj naarHannovf
lr, wjze vertoont.Men kendehaarinDllitschland

om er maatregelen te nemen Aroor deverdediging deslands,maar stond w eldra het opperbevelafaan WalmodenenkeerdenaarEngeland
terug.In 1816 - na den valvanN apoleon-

reeds lang en rekende haar t0t de oudste
graauw alk-gesteenten. D 0('
,h toen eene m eer
bepaalde onderscheiding der verschillende
graauw ak-vormingen noodig werd,hield m en

werd hj stadhotldemgeneraal van Hannover
en in 1831 onderltoning.Hj verwierfer door
den luisterzjlzerhofhouding,doorzjne ()nbekrompenheid en door den tjver,waarmede
hjdebelangenderschoonekunstenbevorderde,
de liefde des volks.Toelz in 1837zjnbroeder
Willem,koning van Groot-Brittanle,overleed,

het tevelzs voor wenscheljk, ook voor de
Oudstebezonkenegesteenteneenafzonderljken
naam te hebben,hoewelhetsteedsmoejeljk
zal bljven,hunne grenzen naar de benedenzjde goed vast te stellen.Daarom gebruikt

en de hertog ran Cltmberland den troon

m en thans 0ok in Duitschland en elders dien

Enrelschen naam.Dikwjlsbestaan dieot
ldste
sedlm entaire lagen uit leisteen m et kiezel-,

van Hannover beklom ,keerde hj naar En- altlin- en kwartslei,vasten zandsteen,kalkgeland terug, en overleed aldaar den 8sten steen enz. Immers de naam wjst enkelde
oudste bezonkelle lagenaan,zonderdatdaarbj
Julj 1850.

Geory Frec/drïc W illiam Cltarles,hertog ratt de hoedanigheid van hetgesteente in aanmerCtzzzl&'ï#.y:,generaal en Opperbevelhebber van king kom t.
hetBritscheleger,eenzoonvan den voorgaande.
Cam bronne(PierreJacquesEtienne,baron

Hj werd geboren den 26stenMaart1819,erfde
na den doodzjnsvadersdienstitelenverkreeg
door een parlementsbesluiteenjaarljkseh inkomen van 12000 pondsterling.Hj wastevens

1id van het Hooyerhuis.In 1857 werd hj
generaal-majoor,ln 1852 injyecteur-generaal
der cavalerie, en in 1854 lmt
- enant-generaal.
Hj zag zich belast met hetbeveloverde

de), eeu Fransch generaal, werd geboren
den z6sten December1770te St.Sebastianbj
Nantes en wierp zich metjeugdige geestdrift
i1
z de armen der Revolutie.Hj diende bijde
nationale garde van het legioeu van Nalztes
in de A'endét?,ging in 1795 over t0t delinietroepen olzder M asslna en olzdersehoidde zich

als kapiteilzbj Ziirich daardoor,dathj met

eerste divisie van het leger,datbestem dwas, zjne compagl
zie aan 1500 vjandel
zd()wapenen
om onder aanvoering van lord Raylan naar deed nederleggen. '
llz het algemeen vemvierf

deKrim tetrekken.Zj bestond uitdegarde- hj door zjne persoollltjke dapperheid ztllk
brigade Bentinck en uitde brigade Campbell eene achting bj het leger? dat llethem in
en nam er deelaan de eerste gevechten.ln plaats Latoltr #'A'
treryne,bj Nef
lt
khâtelgeden slag aan de Alma had zj hare plaats Op sneuveld,tOt reerste grenadierderltepubliek''
de linkervleugelelzna de aal
zkëmstbj Sebas- wilde benoemen,'tgeen hj van dellandwees
topolontving degarde Campbelldebestemm ing m et de verklaring,datdie eer toekw am aan
om Balaklava te bezetten, waar zj in het elken Fransehen soldaat.Allengsklom hj op
rampspoedige gevechtvan 25 Octobel-greoten t0tbatal
jons-chefen t0tkolonelvan het 16de
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regimentinfanterie,terwtil hj zjlze gewone
dapperheid betoondein den slag bj Jenaen
in den oorlogtegen oostenrjl
t.àlscommandant van het derde regiment voltigetlrs der
garde nam hj deel aan de veldtogten van
1812 en 1813, dekte m et lertrand na den
slagbjHanaudentertlgtogtenwerdtlerstinhet
gevechtbj Craol
ze,
envervolgensbj deverdediging van Parjszwaargewond.Nadeabdicatie
van Napoleon vergezelde hj alschefvaneene

Apis eene wonde toe.W egens dieschanddaad
z00 meldt de Egyptische sage - werd de

Koning wottdend,en in zjn waanzin deedhj
zjn broeder Smerdes,zjne zusteren echtgenoote M eroè'en vele vrienden en getrouwen
vermoorden.Een aanzienljk persoon gafzich
uit vool' den om gebragten Smerdes en ver-

kreeg een yrgot aantal aanhangers.Bj een
togt tegen dlen bedrieger bragtCambyses,zjn
paard beklimmende,zichmetzjneigenzwaard
divisie der otlde garde den Keizer naar Elba eene wonde t0eaan deheuptaan welke hj
en keerde in M aart 1815 methem terug.De il
z hetJaar 523 vööl'Chr.te Ecbatana overproelamatie van N apoleon,t0t hetlegergerigt, leed. Il
z den Bjbel heet hj Altasreros.Hj
w as door hem onderteekend. Laatstgenoemde W aS de laatste uit het huis der Achaemeschonk hem het groot-krtlis van het Legioen niden.

van eer en bevorderdehem t0tluitenant-qe-

Cam den is de naam van 2 Noord-Ameri-

neraal, hem vervolgelzs verheffende t0tpalr. kaansche steden. De ééne ligt in den staat

In den slag bj '
W atelloovoerdehjbevelover Newjersey aan de Delaware,tegenoverPhilaeene divisle der otlde garde, die hetcarrê delphia,en heeft 20000 inwoners eneengroot
fOrmeerde, waarin zioh Napoleon metzjne aantal fabrieken, - en de andere,in Zuidmaarschalken bevond.Men btlw eerdegertlim en Carolilza gelegen,telt slechts 3000 inw olzers,
tjd,dathj hierden vjand,die hem t0tden maar ism erkwaardig w egens 2veldslagenttlsOvergave maande, bealztwoord heet'
t m et het schen de Noord-Amerikanen en deEngelschen
beroemdenLagardemeurtetneserendpas!(De in 1780 en 1781.

garde sterft maar geeft zichniet0ver!)''.Cam-

bronneheettechter verzekerd:datgemeld antw oord nietvan hem afkom stlg is, volgens
som migenishet van dellkolonelM iehelM aret.
D oor een kartetskogolvanhetpaardgew orpen,

Cam den (W illiamlg een Engelsch oud-

heid- en gëschiedkundlge, werd geboren te
Londen inMei1557,studeerdeteOxtord,werd
in 1575 eonrector en in 1593 rector aan de
Avestm inster-school te Londen, en in 1597

metbloed en wonden overdekt,werdhjdoor wapenhorautvan koningin Elizabetlt.Hjoverde Engelschen gevangen genom en en eerst leed in 1623 te Chislehtlrstin Kentshire,en
naar Brussel en tolllz naar Lolïdellgebragt. men vereerde zjne nagedaohtenis door een
Toen de naam van Cambronne na derestaura- m armeren gedenkteeken i1z de W estm instertieOp deljstderverbannenelzwerdgeplaatst, abtdy tusohen de m onum enten valz Cansabo-

begat'hj zich.in 1815 naarParjs,om zich z'/
l
f.
çen Cl
taltoer.Zjn voornaamstegeschriftis
te verdedigen, en hj werd in 181G door2 getiteld rBritannia sive Eorentissimorum regkrjgsraden volkomen vrjgesproken,omdathj norum Angliae,Scotiae?Hiberniat,etinstllageen eed van trotlw aan de B lmrbons had rum adjacentium ex intlma antiquitatechiroafgelegd.Daarna vestigde hj zich in zjl
ze graphica deseriptio (1586, 4 dln)''. Voorts
geboorteplaats,en Lodetvqk X'
rrffTbenoemde schref hj rRemalksof ayreaterwork conhem later t0t veldm aarschalk en in 1820 tot cerning Britain (1605,7deultgave 1674).''
commandant van Rjssel. W egens zjne ge- Cam ee, in het Franseh eamée, in het
scholttegezondheid nam hj in 1824zjn Ont- Italiaanseh oameo bfcammao en in hetMiddelslag en Overleed den sden M aart 1826teNan- eeuwscllLatjncamaeIu.,eeneverbasteringvan
tes,waar men van stadswege een gedenktee- gemma (edelgesteente),noemtmen inhetalgemeen zoodanige steenen , waarop verheven
ken ter zjner eer heeiï dûen verrjzen.
Cam byses,de zoon van Cyr'
tbsen Cassan- werk is aangebragt,zoodatmenzewélondem

#tlzle, beklom na den dood zjns vaders (530
vöör Chr.)denPerzischen troonentoogweldra
naar Egypte,dat door hetverraadvanPltanes
in zjne handen viel, liet zich door de
Grieken te Cyrene en Barca als heerscher

huldigen,dochmoestvan zjne ylannentegen
Carthago atkien, daar de Trrièrs,die zjne
zeemagt uitmaakten, niet w llden Optrekken
teren dedoorhenqestichtestad.Zjneondernemlng tegen denprlesterstaatvan Ze'
us(Jupiter)
Ammon mislukte w egens de barre zalzdw oestjnen,en toen hj? gekrenktdoorden spot

seheiden m oet van de ingesnedene steenen of
intagliën. Y ool'al geeft m en dien naam aan
steenen, die uit twee lagen bestaan van verschillende kleur, zofldat de figuren uit de
bovenlaag gesneden w orden en debenedenlaag
den grond uitmaaltt. lliertoe gebruikten de
Ouden vooral den Olzyx, die uit bruine en
w itte lagen is zamengesteld, en den sardonyx, die daarenboven nog eene derde laag
van carneoolbezit, voorts den agaat,am ethist, carneool, hyacinth, speksteen enz.
D aar echter zulke steenen niet overvloedig

van den Koning der Aethiopiërs,tegen deze voorhanden zjn, werden zj reeds door de

tevelde trol
t,zag hj zil!
h dool'hongersnoed
gedwongen,om terug te keeren,zoodathjna
het verliesvan een grootgedeelte des leyers
M emphis bereikte,waarde EgyptenarenJuist
hetgeboortefoestvandenstierHyïyvierden.Meenende,datzjjubelden overzpnongelukkigen
krjgstogt,deed hjderegéringsledenderstad

Ouden op eont?ktmstmatige wjzc bereid.De

kunst,Om van zulkesteelzencam eeëntemaken,

schjnt zeer 0ud te wezen en is vermoedeljk

van de Babyloniërs door de Phoeniciërstot
de Egyptenaren en van deze door deGrieken
t0t de Romeinen gekomelz, die aan ztllke
gewroohten den naam gaven van eetypa.Intus-

ter dood brengen,depriestersgeeselenenbragt schen bloeide het snjdenvan cameeën eerst

80

CAMEE- CAMELLIA.

in het laatste tjdperk derGriekschekunst, gesteelde bloemen.Zj bloeitin hetvöôr-en
hetwelk op dat van Praœételes volgde.Het najaar,wordt in Japan voorhagen gebruikt
meest waren zj in den smaak aan dehoven en in China als sierplant gekweekt.O0k in
der opvolgers van Alezander de Groote.Niet
alleen versierdemenhetligchaam m etcam eeën,
maarm en deed ze ook zetteninvazen,drinkbekers enz.
Enkele zeer merkwaardige cameeën van

Griekschen Oorsprong zjn t0t 0nsgekomen.
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Daartoe behoort de beroemde cameo-gonzaga,

thans in hetKeizerljk musêlm tePetersburg,
waarin vermoedeljk hethoofdvanPtolemaens
I en datvan zjnegemalin E'
uydieegesneden
zjn;alsmede degrootecameeln hetkabinet
van oudheden te W eenen met het hoofd van
Ptolemaeus 11 en Arsinoë, - voorts uit den
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de verzameling teParjs,waarop Tiberi'
to als
Jupiter en zjnemoederLiriaalsCereswordt
voorgesteld.
Eenefabriek te TrapaniOp Siciliëjdievan
W edywood in Engeland en ook Duitsche kunstenaars hebben kostbare afdrtlkken van zulke
cameeën geleverd in zwavel,porselein,potkleienz.
rantz is de naam van een
Cam elina C'
plantengeslacht uitde fam ilie derkruisbloemi-
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tjdderRomeinschekeizersdegemmaAugustea
in het kabinet te W eenen,en een steen in
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gen (Cruciferae)en onderscheidtzichdooreen

Fesloten kelk en door een langwergig-rond,
ln onrjpen toestand veelzadig en ln rjpen
toestand slechts 1- of z-zadig haauwtje met
eenkerelvormigenstamper,waaraandekleppen
bevestlgd bljven.Hetomvatéénjarigegewassen m etbleekgele,eindelingsche bloemtrossen
en Oliehoudende zaden.Demeestbekendesoort

Ctz'
zzltfllktzPelagla.

is de lt'
uttent'
ut(C.sativa Crantz)!dieingeheel Europa is zj hetsieraad derwarmekassen,
Europa en in hetnoordenvanAzlëalsonkruid 0n zj wordt wel eens4 of5 Ned.elhoog,
groeit,vooralOnder hetvlas,enOm haarOlie- zoodat zj in den bloeitjd metharetalrjke
houdendzaadhieren daarin hetgrootverbouwd
w ordt.Ook is dit uitnem end geschiktt0t het
m esten van pluimgedierte. Zoow el het kruid
als hetzaad vondm en tevbrenin deapotheek
onder de nam en H erba et Semen kveyczzlirltlga-

bloemen een prachtig schouwspel aanbiedt.
Yan deze soort heeftm en Omstreeks eenpaar
honderd verscheidenheden,t0twelkedeprachtige Camellia T6JJ-WJ behoort,van welkewj

hierbj eeneafbeelding geven op '/adeder naszjn boschdd seu Camelinae,en beide werden vooralbj tuurljke grootte.- Decamellia'
oogont
te
uiti
wendi
Ca
m se
lki
ling
a L.
s g gebruikt.
planten el
z groejen het best in een middelde naam van eenplanten- matig zwaren grond,die veelblad-aardebenegeslacht uit de fàmilie der Ternström iaceën vens eenige dierljke meststof bevaten met
(Theaceën).Hetvormtbj Deeandolleeeneaf- '/odedeelfi
jnkiezelzandkanvermengdworden.
zonderljke groep - die der Camellieën,- Men moet het verplanten zooveel mogeljk
alzoo genoemd naar denJezuïetG.& Camelli, vermjden,en dit diel
zttals hetnoodig is,te
diehaarin 1639 op dePhilippjnscheeilanden geschieden in het vooljaar.Van den tjd af,
ontdekte.De kelk bestaat uit5 t0t 7dakpan- waarop zj niellwe loten vormt,t0taan het
vormig op elkaâr gelegene bladen,de bloem- ontstaan derknoppen vereischtzj een ruime
kroon telt 5 t0t 9 bladen,de meeldraden zjn besproejing, vooral ook der bladeren. Zj
M n de basis t0t één ot'meer bundelszamen- geet
tdevoorkeuraaneeneschaduwrjkeplaats,
gegroeid,de zaaddoos is houtig,3-kleppig en die enkeldoordemorgen-enavondzonbesche3-hokkig,en de 3 zaden zjn dik en aan de nen wordt. D es zomers plaatstm en haar in
as der zaaddoos vastgehecht. De Camello is d0 Open lucht en men bezow thaar deswin0en heester die op de t
heestruik geljkt, ters een temperatuur van 50t0t80C.Inwoonin Japan,China en Oost-lndië groeiten zic'
h vertrekken laatzj veelaldeknoppen vallen,
' dag
pj.ij
doorglanzigebladeren en t'
raajebloemen On- omdat er het verschil van w amnte ltl)
-p
derscheidt,zoodatzj alssierplantzeergezocht en bi
j nacht te groot is en omdat stot'en
is.De prachtigste soort is C.l'aponica L.met damp eene nadeelige werking op haarhebben.
eironde,min ofmeerspitsuiiloopende,leder- De beste plaats der camellia is tusschen dubachtige,altjdgroene,glanziqe,scherp-gezaagde bele ramen,waarm en haar vanbuitcntkissch.
bladeren, wier randen eenlgzins omgebogen 0n van bi
nnen warme lucht kan bezorqen.
zjn:en metgroote,roode,eindelingsche,on- Men kan aan decamellia'
sdoorzetesnoejen
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verschillende vormen geven.De vermenigvtll- œ gaat geen lichtstraaluit a door de OPPO1*diging geschiedt door stekken,door enten en vlakte heen, zopdat men over dien afstand
door zaad. T0t stekken gebruiktmenjonye het ptmt @ nidt tezien krjgt.Daarentegen
loten, die men in Maart of Augustus ln aanschouwt een 00g,datzich aan de andere
potten plaatst. In Engeland ent men veelal zjde ill de rigting der stralen ma')n@'OJf
bevindt,het ptmta als in een spiegel in J,0:
de dubbele camellia's Op de enkele.
Andere soorten van dit geslacht zjn 0. ofsehoon de glasmassa volkomen doorzigtigen
Sasanq'tta TA'?w3:.,die kleiner en teerder is en hare oppervlakte niet m et tbelie bekleed is.
in China en Japan groeit, waar men hare Ilit verschjnsel vertoont zich bj alle doorbladeren onder die der theestruik mengt en zigtige zelfstandigheden,en voor elk tweetal
uit het zaad olie perst,- 0.reti-lataR.Wr. van delebestaateen bepaalde hoek t0t aan
met'breede bladeren en groote bloemen,- w elken de lichtstralen gebrokelzYvorden.V00r
0. Kissi W all. met zeer welriekende bloe- dampkringslucht en glas heeft die hoek de
grootte van ongeveer 410,dat wilzeggen,dat
m 0n, OnZ.
Cam elot is eene digte geweven stof,ver- de stralen, die zich binnen de glasmassa bevaardigd van w0l,geitenhaaren zjde.S0m- w egen en hare oppervlakte ontmoeten onder
tjdsisdeinslagw0lendese'
heringlinnen,som- een kleineren hoek dan genoemden,de glas-

tjdsisdeeerstegeitenhaar en detweedehalf DAaSSa niet MAeer kunnen verlaten,maarbj
zjdeen geitenhaar,somtjdszjnbeidegeiten- die Oppervlakte teruggekaatst w orden. M en
haal'Of w0l.Hetechteot'oosterschecamelotbe- geet'taan ditverschjnselden naam rolkomene
staat uitsluitend uithaarvanangora-geiten.De terugkaatsiny (totale reiectie). Men kan het
fl
jnsteEuropésche soorten zjn deBrusselsche W aarnom en , wanneer men door den bodem
en de Leidsche,en daarop volgen de Engel- van een glas met waterschuinsnaardenwand
van hetglasziet,daardie wand zich bjeen
sche,Franscheln Duitsehe.
Cam era luclda.TnhetartikelBrekinyder bepaalden stand van het 00g als een .spiegel

Jïc/
l/yfrcldzlis aangetoond,datdelichtstralen, vertoont.
uit de ééne doorzlgtigemiddenstofindeandere
De camera J'
Mcitftxrustop dezewet.Zj is
overgaande,aan hetgrensvlak eeneafïvjking door W ollaston uitgevonden en bestaatuiteen
ondervinden endatvoorelk tweetalzeltstandig- klein vierzjdig glazen prismatdatin fig.2
heden de hoek vaninvaleenevasteverhoM ing in abcd in doorsnede is voorgesteld.Dehoek
heeftt0t den hoek van breking.Alsmendeze
verhoudingkent,kanmenvoorelkeninvallenden

straal,in welke rigtinghj degrensvlakteder
beidemiddenstoFen0oktrehb,derigtingvan den

gebroken straalbepalen.- A .
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stuk glas meteene glatlgeslepeneoppervlakte.
In do glasmassa verbetllde m cn zieh liehtstra1en, die zich vau a llaar de eppervlakte begtlven.Alleen de loodregte straalabgaatzon-

dereenigebrèking voorwaartsnaal-tzt
',terwjl

bi
j a is regten die bj c stol
zlp (1350).Tuitllt-

stralen, die door de oppel-vlakte (6#llagttnotlg'

loodregt in het prisma dringen?bi
jv.vallb

naar cd,w orden volkomelltëruggeltaatst,0lzldat de hoek,waaronder die straalc(1()11tm ()(tt
kltlilzer is dan 410.De straalkom tnat1()tt,rugkaatsing in hetzelfde gevaliu #,(,11gaatvall
llier lflodregt en dtls zolzdlar ln-tlkillg dofll't1ttll
Braud @b.A ls zich lltlboven dezt-ltllll.lttl-srll1ixte
t,on 0og bevindt, dan olltwaartltet dt)vall 1)
uitgaande lilôhtstralen.Is l1()tollg-zfstsgtlplttfttst
als in (.
1o figtlur,dau ontwaarthflt ook 11()g

ac a d,ae,enz.in de rigtingenca',da',ea6, andtl
relichtstralen,bi
jv.dieval
zhtltollllel-vlak
enz.gebroken w orden.Debrllkingshotèkw ordt W .# uitgaall,zoodathet den sclti-jllhetàftalsot'
allengs grooter elleindeljkrtlgt,hetgeenplaats tle vool-wrerllen 'llit b oI)dit flllpervlak g-plltgtkn

heelt bj zl.De lager vallende stralen worden zi
jll.Jl
listhierillis de geschiktllt,idA.
-a,
ll(ltlzen
niet gebroken,maarteruggekaatst.Valln tot toestelgt,ltagell,(llu vollrnrerplln)lalltlstlhapllen
6
V.
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enz.na te teekenen,dewjlmen debeelden een kleinen bundellichtstralen in de donkere

daarvan in A .
# op een blad'witpapier kan kamer kan zenden - lichtstralen,die elkanlaten vallen. Vooralkan dJ:camera lucida der ill dekleineopening kruisen,zoodatzj
dienen t0t hetnateekenen van microscopische ill de omgekeerde orde van hunne uitgangsvoorwerpen,waartoe Roberthaar de gedaante punten op het scherm vallen.Is de opening
gegeven heeft, die in fg.3 in doorsnede is zöö geplaatst,datzj doordez0n beschenen
kan worden,zoo ontstaat er een klein beeld
'
1ll

van de zon.Maaktmen de oyening tegroot,
dan misluktdeproef,dewjlln datgevalvan

k
xx'

elk punt der voorwerpen niet éên,maar onderscheidene divergêrendelichtbundelsuitgaan,
zoodat de hierdoor voortgebragte beelden elkander overalbedekken.Plaatstmen dan echter eene biconvexe lens in de Opening,zoo
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komen do beelden weder tevoorschjn,bj-

aldien de afstand van het scherm in overeenstemming is metden brandpunts-afstand der
lens.In dezen vorm levert de camera obscura
Zeer duideljke beelden,daar elk punt Op het
scherm alsdan dtmreengrooteraantallichtstraF1&c-@D*
len ontstaat, dan eene kleine opening kan
voorgesteld. De toestelkan door middelvan doorlaten. Om scherpe en niet al te kleine
eene schroefa 0P het oculair van eenmicros- beelden teverkrjgen,moetde lens goed geC00P bevestigd worden.D00r eene kegelvor- slepen en achromatisch zjn en een brandmige buis gaan de stxalen van de m icrosco- punts-afstand hebben van 4 t0t8 Ned palm.
pische voorwerpen naar de geslepen lazen
In ;g.1isde toestelafgebeeld,zooalshj
ylut bc, dringen gedeelteljk in demgting ingerigt Nvordt t0thet vervaardigen van tee1m er doorheen en bereiken alzoo het o0g. keningen.In het voorstegedeeltebevindtzich
h% x

h

Terzjdeis eenregthoekigglazenprismam np delensm ,en aan de achterzjdeeen naauwaangebragt, hetwelk op een klein onderstel keurig gepoljste spiegel,inhellendenstand
om de horizontale as r draaibaar is.Licht- geplaatst meteen hoek van 450.Hierbovenis
stralen, die van een ter zjdegeplaatstblad als wand van het kast
je eenemat-geslepen
papier in het prism a vallen,w orden door de
oppervlakte no geheelteruggekaatst,naar bc
gezonden,aldaarnogmaalsgeheelteruggekaatst
en bereiken daarna het oog.De waarnemer

glasplaat tzb.W anneernu de lens zöö gerigt
w ordtdat de lichtstralen vaneenvoorwerp de
haar bereikentdanw orden,zooalsm en gemak-

m et een potlood kan nateekenen.
Cam era obscura. Een natuurkundige,
Giambattista della TeZ'JJ genaam d entegenhet
einde der 16de eeuw te Napels levende,be-

af te beelden voorwerp verder verwjderd is,

keljk kan nagaan,dielichtstralendoordelens
zietalzoo geljktjdighetbeeldvanhetmicros- gebroken, door den spiegelteruggekaatst en
copisch voorwerp en datvan hetpapier,z00- zöö naar de matte glasplaatgezonden,zoodat
dat hj de omtrekken van heteerstgenoemde het beeld zich hier vertoont.Naar gelang het
moet m en den koker m et de lens dieper in
den tweeden koker schuiven.Het scherm bc
is van hout of'bordpapier en dient,om devan

schrjft in zjne gMagia naturalis(Nattmrljke ter zjde komendelichtstralen te weren.Men
tooverkunstl''eeneproeve,waarbj wjonder- kan nu het beeld op de plaat zelve Ofop
stellen mogen, dat hj gewag maaktvande een daarop gelegd doorschjnend stuk papier

cam era obscura''in den eenvoudigsten vorm. atleekenen.
W anneer m en in het venster van eene donIn den vorm ,die in fig.2 is voorgesteld,
kere kamer eene uiterst kleine opening aan- dient de camera obscura niet zoozeer t0thet
brengt, dan ziet
maken van afbeeldingen a1st0teene
m en 0P een daare
achter geplaatst
aangenam e uitsvit scherm de
spanning. In den
afbeeldingen van
m uur van eene
alle# voorwerpen,
donkere kamer is
vanw elke lichteene Opening aanJ
stralen de opening
%ebragt,waar de
kunnen bereiken,
llchtstralen van
N
d
alle in hunne
btliten doorheen
kunnen dringen.
natuurljke kleu1jIjj
1
. . .
.... y
.
Deze worden door
ren, te grooter
11
lll
l
naarmate
het
eenhellendenspiescherm verdervan
F
el.
teruggekaatst,
ln eene buis door
deopeningverwjderd,en te schereene lens gew orper naarmate deze kleiner is. De Oorzaak pen en naar een seherm gezonden, waar
van dit verschjnsel is daarin gelegenj dat zich de voorw erpen,van w elkedelichtstralen
elk punt der bedoelde voorw erpen slechl uitgnan, in hunne natuurljke kleuren vertoo-
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nen, indien de lens achromatisch is. Doch daarna vallen zj op den achtersten wand
daarmen delensniettegeljkertjdbehoorljk en worden hiervolkomen teruggekaatst,z00stellen kanvoorvoorwerpenvanverschillenden dat zj op de tafel van den teekenaar vallen.
afstand, zoo ontSedert Daguerre
waart m en deze
op het gelukkig
nietallemetgeljke
denkbeeld kwam ,
om het papier te
duideljkheid. De
/
voorwbrpen , die
vervangen dool'
-=
- -- / /
zich buiten de kaeene plaat,diegeNN<
mer bewegell en
f
voelig is sroor het
*
/
Onder het bereik
licht,isdebelang!#IlI . ï
Z'
dercpeningvallen,
rjkheiddereamera
1
l
'
i
I
k
i
,
.
'
,
I
ziet men 0ok op
obscuranietweinig
' /
hetscherm in be- '
t
oegenomen.Zjis
.
jI
1
weging, zoodat
thans het voorI
z
eene drukke straat
naam ste werkttlig
/
vandenphotogra:f
een opmerkeljk
''
/
N.
schouwspel aan- ..-* < 1%Gen w ordt in vem
e
.
>
.. N =x - z
biedt.
sehillendegedaante
4..
*
=z'/
Tot het afbeelen groottebjduiX
denvanlalldschap/
zenden vervaargebouw
e
n
%
Pen,
dij'den afgeleverd
011Z. op grootere
*
(zle gnder Photoschaal dient eene
rt
z
yAïdl. Ook de
dxaagbare Pam era
lnrlgting der beobscura,diein;g.3
kende Toorerlaltisvoorgesteld.Een
taren(zie onderdit
Pi
g
.
Q.
toestel Op 3 bewoord) berust op
weegbare stokken is gekroond met een h0l- hetbeginsel der camera Obscura.Deze laatste
1en cylinder a, waarin zich het lichtbrekend verandert in eeneeamera clara,wanneer m en

dematgeslepenglasplaat(f1g.1)vervangtdool*

CP

eene tweede lens.Houdtmen dan het00g op
een bepaalden afstand boven dielens,dan ziet
m0n het voorwerp beneden den Spiegel.
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Cam erarius (Joachim) heette eigenljk
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Liebhard, maar veranderde dezen naam in

eerstgenoemden, Omdat zjne voorvaders ka-

r,
rr' f.
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merdienaars geweest waren aan heth0fvan
s,alden bisschop van Bamberg. Ctzzzîercri'lf.
daar geboren den lzden April 1500,waséén
van de grootste geleerden der 16de eeuw .
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de universiteit te Heidelberg,vertoefde er 5
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Jaar en legde zich inzonderheid t0e op het
Gxieltsch.Op zjn 18dejaarwerdllj teErfnrt
hoogleeraar in die taal?en in 1521 ging hj
naar W ittenberg,waar hj de vriendschapvan
Fig.3.
Melancltton verwierf.In 1526 zag hj zichb0zoemd t0thethoogleeraarsambtinhetGrieksch
glas bevindt. Daaronder is e0110 tafel g0- l
plaatst om te teekenen, terwjl een ondoor- en Latjn te Neurenberg en verscheen in1530
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als afgevaardigde
van diestad
op den

Rjksdag te
Augsburg,
waarhj

deel nam
aan het 0pstellen der
Augsburg'sehegeloofsslepen zjde
Fig. 4.
N
ljt)d
s.
ybe
jryt
geni
sy
naar het
.
t van 'IFA,rfdvlD,r.ç beriep hem in 1535
A'oorw erp gekeerd wordt, hetwelk men wil riel
atleekenen. In dit prisma zjn spiegel ()
lz naar Tubingen, en hier bezorgde hj een
lens vereenigd. Bj de voorste, gebogene nieuw leven aan de studie der Oude letteren.
oppeN lakte w orden de stralen gebroken; Vervolgensgafhj.op lastderhertogenHenG*
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drik en Maurits ran Saksen eenenieuwerege- ingeniet
lr, in 1805 eerste-luitenant, in 1809

ling aan de universiteit te Leipzig (1541) en tweede kapitein der genie en in 1810 in dien
wasergeruimen tjdrector.In1555Ontmoette rang ingeljfd in hetFranscheleger.Na Nehj M elanoltton nogmaals op den Rjksdagte derlandsherstelling bj onslegergeplaatst,zag
Augsburg en vergezelde dezen naar Neuren- hj zich ilz 1815 bevûrderd t0tmajoor,in 1827
berg,en wederom eenjaarlaterOpdenRjks- t0t ltlitenant-kolonel,en in 1832 t0t koloneldag te Regensbtu-g.M aœimiliaan 11 riep hem directeur der vierde tbrtiflcatie-direetie. In
in 1568 naar W eenen,om hem over kerke- 1836 gepensioneerd, Overleed hj i11Januarj
ljke aangelegenheden teraadplegen.Van hier 1847.Hj waseen mauvau uitselttt
ude gavel
keerde Camerarins naar Leipzigterugen over- en beltleedde niet alleen de betrekking van

aide da camp bj generaalkr
kajeitlttyqmaar
ook die van seeretaris valz het comité celltral
derartillerieen genieolzderkolzing Lodet
rnk.
Laterwerd hj belastmethetverbeterel
zder
vestingwerken te Luik en volvoerde die taak
scheidene gestshriften in hetlichtgezondenvan op eene loffëljke wjze.Hj wasversierdmet
theoloqisehen inhoud, zooals rHistoria Jesu het ridderkruis der Militaire W illemsordtà3de
Christl'' Cateehesis christiana'' Homiliae'' klasse, voorts was hj directeur van het
enz. Voortsheefthj levensbeschrjvingen ge- Zeeuwseh Genootsohap te Middelburg en lid
leed aldaarden lGdenApril1574.Hjwaseen
degeljlt letterkundige en rodgeleerde,ernstig
van aard en zachtmoedig ln zjne denkwjze.
Hj heeft uitgaven bezorgd van een aantal
Grieksohe en Latjnsche schrjversen olzder-

lekerd van den vorst Geory '
pozlAnhalten van van het Provilzciaal Utreehtstth genootschap
Melanehton,en eene verzameling van brieven van kunsten en wetenschappen.
van laatstgenoemde ter perse bezorgd.- Van
Cam ero (J0hn),deleidsmant0teelzemeer

zjne 5 zonem heeftvooralJoaohim,geborell vrjzinnige rigting Op de berotmdeschoolto
te Neurenberg dell 5den November 1534 en
vervolgens geneesheer aldaar,zich bekendgemaakt door de stichting van eene geneesktllzdige sohool ,in zjne geboortestad en door de

Saumur,werd geboren te Glasgow ,stt
ldeerde

geboren w erd en aldaar hoogleeraar was in

Amyrald en Capell'
ttst beroem de leeraren aan

in Sohotland in de wjsbegeerte, daarna to
Parjs,Genèveen Heidelbergindegodgeleerdheid, werd in 1G18 in de plaats van Goma-

uitgave van eenige belangrjkebotanischewer- z'kf.shoogleeraar in de theologie te Satlmtlr en
ken.- Eindeljk vinden wj eelzRltdolflakob vervolgens te Xontatlban, waar hj in 1625
6Wzzl6rcrl .
s verm eld,die in 1665 te Tubingen overleed. Tot zjne leerlingen behoorden
de kruidkunde.Hj was de eerste,die de be- de school te Saumur. Zj verkolldigden het
vruchtingswerktuigen der planten behoorljk gevoelen, dat de wil afhankeljk is van
Onderscheidde en alzoo de grondslagen legde het verstand en gaven hierdpor eene zachtere
voor het sextléle stelsel.
pl()oiaan de steile Ualvinistische leer.

Cam era stellata Ofsterrekamer waswel-

Cam eroen is de naam van 0011 gebergte

eer een Engelseh geregtshof,datzam engesteld acllterhetmeest inspringend gedeelte derGolf
w as tlit den lord-kanselier en eenige K onink- van Gtlinéa.Hetverhet zich metzjnereusljkeraadsheerel
z.Hethield zitting oluvonnis achtige toppen, a1s gewigtige landmerken,
te spreken over de misdrjvenvanaanzienljke uit de delta der Cameroen-riviex en ligt tus-

mannen,doeh werd ten tjde van KarelTont- schen 4 en 4'/a0 N.B.en Op ongeveer 700.
bonden.Het Ontleende zjn naam aan dester- L. van Parjs, beslaat eene oppervlakte van
ren, die het plafond der zittingszaal ver- 40 E) geogr. mjlen en bereikt eene hoogte
sierden.

van m eer dan 4000 Ned.e1.Totde afzonder-

Cam erlingh.Onder dezen naam vermel- ljkekegelvormige,met kratersgekroondetop-

pen behooren de Alongo-ma-luobah ot'Alount
Daniè'l J'
tzcoù'
lf.
s Canter Camerlinylt, doetor Victoria(ongeveer4200Ned.elhoog),deMount
in de regten,geboren te Haarlem den zlsten Albert (slechts weinig lager),de MotlntIsa-

den wj :

September1754.Hj werd 1id van den raadin be1 (3200 Ned.el),en de Mount Helen (3000
zjnegeboortestad,jverdevoordepartjderPa- M
Ne
d.elhoo#.Demeest-zuideljket0pisde
triotten en stondin 1784aanhethoofdvan eene
ongo-ma-Etlndeh of Kleine Cam eroen, die
z
i
c
h
ter hoogte van l'uim 1700 Ned.elverhett.
vrj-compagllie.1k11787 werd hj lidderC0mmissie van defensie van Holland en Utree,
ht Uitwerping van lava heeftersedertmellschenen had in die betrekkinq deelaan hetaan- geheugen geen plaats gehad,dot!h menzieter
houden der Prinses teGoelanverwelle-sluis.Ilz gestolde lavastrxmen vanA oegeren tjd,ter-

1795 werd hj lid dermunicigaliteit?in 1796 wj1 roekende solfàtara's nabj de toppen geschout te Haarlem ,zag zich ln 1804gekozen t
uigenisgeven,daterde inwendigegloedn0g
totdirecteurderBataafscheMaatsehappj van nietis tutgedoofd.Op de hoogste toppelzvond

W etensehappen, en werd in 1814 president men er den 29sten en 3osten Januarj eene
van de regtbank valz eersten aanleg te Haar- hoogste temperatuur van 12,5t'
C.el
zeellelaag-

lem, waar hj den 24sten October1816 over- stevan 2,80C.bj sterkerjp.O0kzjnerde
leed.
toppen somtjds metsneeuw bedekt.Beneden
H eimeriok CIKZ/Z6Z'JI.:A, een verdiensteljk het gew est der kale rotsen en dat der AlpenNederlandsch ingenieur. Hj werd geboren te kruiden vindt m en een ongemeen rjken planW anneperveen den loden Augustus 1777,trad tengroei,welke op dien van Abessiniëgtlljkt.
in 1797 in dienst als cadet der inlànterie,en Aan den zuideljken voet van lletgebergte
werd een Jaar daarna benoemd t0textra-ordi- hebben de Baptisten, toen zj i11 1858 Fernair ingenieur. In 1799 werd hj luitenant- llam do Po moesten verlaten) de zendings-
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kolonie Victoria gesticht.W athooger bevindt Eul
ropl
'
u, Pllnins enz., van aanmerkingen
zich op eene uitmtlntend gelegen plek een voorzl
en.
gezondheids-station, hdwelk wegens den toeCam illo (Francesco), een verdiensteljk
nemellden handelop de Nigerzeerbelangrjk Spaansch historieschilder der 17de eeuw ,een
schjntteztlllen worden.Ten oosten van den halve broedervan Fu'
tt
yenio de Jt
z.
: Cnlras en

Cameroen stroomt de rivierDsjamoer,wier een leerling van zjn stiefvaderPedrodeItx,
s
Cameroen vormt, een Ondiepen, slechts bj zjn leven.Zjne sc,
hilderstt
lkken?diezichdoor
vloed bevaarbaren zee-arm ?die tusschen kaap Juistheidvan teekening en (
1001*een tkaaik0Cameroen ten ngorden f
?n kaap Soeëllaba ten loriet onderscheidelz, ztjn in de voornaamste
ztliden besloten is.- Genoemdgebergteishet steden van Spanjetevinden.TlzdeHermitage
ééne arm het merkwaardig Aestllari'
l
tm '
t,
tzzl Ctblvas, overleed in 1671 in den bloeivan

eerst beklommen d00< den Britsehen kapitein
X. Wffz./ozl en den Duitschen krtlidkundige

Gsstar M anp in December1861en Januarj

te Petersburg zietmen van hem eenepllelnelvaart van M aria.''

Cam illusisdebjnaam derledenvanhet

1862.

oud-Romeinsch,patricisellgeslachtderFtzriërs

den wj:

Camill'
as, een van de beroemde helden der

Cam eron. Onder dezen naam vermel- (gensFtlria).Daartoe behoordeM areltsF'
lf
'
r'
J
'
l
f.
:

Richard ofA rehibald Cameron,een beroemd
Schotseh godsdienstleeraar elzden stichtervan

Rept
lbliek. Op zeer jeugdigen leeftjd werd
hj reeds krtjgstribulln el
z bekleeddediebede seete der rcameronianen''. Hj scheidde trekking t0t i-maal toe. Als dictatpr (404
zich af van de Presbyterianen ,omdat deze 395 v(5(
5rCh1'
.)belegerdohtjVqii,eenedermageene indulgentie hadden aangenomlln, uitge- tigste steden van Etrtlrië. Na de verovering
vaardigd door Karel 11 ter bevestiging van daarvall hield hj (
aen tl-iomftogtmet4 witte

het supremaatin de Kerk.Hj deedzelfsden paarden,zooalsm()l
4gewoonljltvof)rdediel
zst

Koning in den ban:vond vele aanhangers en
snetlvelde in 1682 ln eon gevecht.De Cameronianen'blevon getrouwe aanhangersderotlde
Presbyteriaansche kerk en droegen aanhtlnne
geloofsgenooten, die aan den Koning en aan
het SchotscheParlementgehoorzaamden,groo-

ter haat t0e, dan aalz de Episcopalen. Zj

werden dool
'de regêring metwreedegestreng-

heid vervolgd,weshalve zj flt
lk de partj k0zen van W lllem IIIrt
TzlOravje.Tn1690wem
den zj op eel
ze algemeene Syl
zûde in sehjn
w edervereenigdmetdeoverigePresbyterianen,
doch (1()or w oelzieke predikersOpgertlid?ver-

eenigden zj zil
!h in 1709 gewapendelwjze
nabj Edinbtlrg, waar zj df
lorderegêringstroepen werden uiteengejaagd.De verdraagzaamheid der latere Jaren stemde ook hen
tottoegevendheid;thansbezittenzjn0g14of

der g'oden gebl*tlikte. Daal-dool' en (1flor het

belemmeren vau eenekolflnisatie(
1(
A1*Plebqjers
iI
z Veji haalde hj zieh het ongel
zoegen van
lzt?t volk op den hals. Niet lang daarna sloeg

hj hetbeleg voorFalerii? zolzt
leen ont
lerwjzer,die dekil
At
lel'(
)ntltl1-aauzienljl
tsteingezetenen verradprljk in zijne handen wilde
leveren,metboetjl'n bttlatlplltfll.
llgenbewoog
door die etlelmoedige handelwjze de belegerden t0tde overgaA-e.Na zi
jn tortlgkeer M't
pr(1
hj wegens ongesteldlleid des consuls met het
bestutu' belast. Gehaat bj het vpll
t en (1001(1e volkstribtlnen aangeltlaagflvan vervreem ding van te Yejiveroverden btlit?vantrf
ltschheid en heerschzucht,alsmedfavan eene alte
zachte behandelingderingozetttnenvan Falerii,

begaf hj zich naar Ardoa i1zvrtjwillige ballingschap, hoewel zjne vrienden aanboden,

15 kleine gemeenten.Naaréênhtlnnerleeraars de hem opgelegde boetetebetalen.MTeldrahad

worden zj 00k wel Caryillietelgenaamd.

Rome reden t0tberouw overdeverwt
jdering

Charles pzfz3ct
zz
/ Cameron, eenigejaren ge- van zjn besten veldheer.ToenMrennn ,hetop-

leden Britsch consul in A bessinië. Koning perhoofd der Galliërs,Rome veroverdhadmet
Tlteodorns hield hem gevangen? en dit gat' uitzondering van het Capitool? verzamelde
aanleiding t0tden Abessinisehen 001'l0g.Nadat Camillns de strjdbare bewoners van Ardea,
hj ten gevolge van dezen Op vrjevoeteuwas versloeg de stroopende btanden (1el'Galliërsen

gesteld,begafhj zich eerstnaarEngelalzden
toen t0tverbetering zjner geschokte gezondheid uaar Zwitserland, waar hj den 3lsten
M ei 1870 te Genèvo Overleed.
Cam ers (J0han), eigenljk Gioranni JN-

werd door den Senaat in zjne eel'hersteld,
tertlggeroepen enm ethetdictatorschap bekleed.

llj verscheen met 40000 Romeinen Op het
Oogenblik,toen de bezetting van hetCapitool
d0n vrtjen aftogt wilde koopen.Verontwaare'
tbzzi.SeJJQï?werd geboren in 1448 te Came- digd liep Camllll
ts uit rmet jzer en nietmet
rino i1z Umbrië.Hj was een geleerdemindem gotld kooptRomezit.h l0s!''e1
zhjversloeyde
l!s versehtten Cam'tll'
tts
broedel'? kloosterbestutlrder zjner (lrde? en Galliërs.Vûlgens Polybi'
leeraal'in de wjsbegeerteelzgodgeleerdheid Juist (
)p het tjdstip?toen de Galliërswilden
achtereenvolgens te Padua,V erona en W ee- wegtrekken? en dit is waarsehjnljker.Als
nen, waal'hj i111546 ()f1556 overleed.Hj een tweede Romltlzts,als een nieuw e stichter
verwiel'
t'zich eel
zberoemdellnaam (
1001
*zjue (1el- stad begroet en (1o vadtar dps vaderlands
wjsgeerige voorlezingen,gegrolzd ()p hetstel- genoemd,trok Camill'tts erbinneu,t?llverzette
sel van D'
ttns Sco/'
l
f.
v?en doorzjn jver ()
m zit!h (ltlk ntlw eder tegen hetvpornem en des
een nieuw en bloeite bezorgen aan de studie volks,om het in asch bodolven Rom e teverder Oude letteren.Hj heeftniet
lwe t
litgaven laten e1z de ruim e?lecligstaande wplzingen te
geleverd van onderscheidene Latjnsche schrj- Vejite betrekken.De Senaatkof
)szjnezjde
vers,zooals Clandian'
tbs,Dionysilts,FJtV.
.,
S en en de stad werd weder opgebotlwd, zoodat
Seœt'
tts ./z
?,f
lf,
'
:, en andere, zooals Jl
utin'
l
ts, hj haar zoowelredde f
o/
loorzjnewjsheid als
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door zi
jne dr.pperheid. 00k in het volgende had yewonnen in Zwitserland,traden o0k de
jaarwashjdictatorenstreedvoorspoedigtegen Camlsards weder te voorschjn. Hun aantal
#
het dreigend verbond der Aequers,Volscers, vermeerderde sterk - vooraltoen het Edict

Hernicers,Latjnen en Etruscers,en trok ten van Nantes yerkiàn scheen te stellen aan de
derden male zegepralend binnen Rome.Als ellende der nlet-R.Katholieken in hetZuiden
ltrjqstribuunwreektehj zich op hetvtjandig vanFrankrjk.MaardatEdictvanHendrikIF
Antlum en hj strafte met gestrengheid den werd reeds door Lodet
vq'k XITropgeheven,
Oproerigen Manlius CJAJPJIZI.
:.op gevorder- en na den Vrede van Rjswjk nam debeden leeftjd trok hj nogmaalsop alsOpper- lteering der Camisards een aanvang.Toen het
bevelhebber tegen de Volscers en behaaldede zenden van monniken en hat prediken van
overwinning bj Satricum.Te midden derver- pastoors in geen enkelProtestantsch da1 der
wikkelil
zgen,Ontstaan bj de geljkstellingder Cevennes eenige vruchten droeg, waren de

PlebejersmetdePatriciërsbjhetkiezenvan
couytlls, werd hj door den Senaatvoorde
4de maal t0t dictator benoemd.Hj verzette
zich aanvankeljk metkrachttegendeeischen
derPlebejers,maargevoelende,datdezedoor

Koning endegeesteljken opeen andermiddel
bedacht.Men ondersteunde de monniken door
dragonders, dreef de Camisards met slagen

en stompen bj troepen in de R.Katholieke

kerken,ontrukte de kinderen aan hunne 0uhunne overmagt de overwinning zouden be- ders, om hun eene R.Katholieke Opvoeding
haien: stemde hj den Senaatt0tinschikke- te bezorgen, zond de wederspannige mannen

ljkhelden deed afstand van de dictatuur.Op naardegalejen,de vrouwen naarhettucht8ojarigen leeitjd zag hj zich bj een inval kuis en deed de Protestantscheleeraren 0?der Galliërs vool- de 5de maal t0t dictator hangen bj hunne platgebrande kerken.W 1e
gekozen, behaalde nogmaals de zegepraal en zjn levenen zjn vermogen Over degrenzen,
trok voor de 4de maal in triomf de muren in Zwitserland,Duitschland en de Nederlanvan Rome binnen,hoewel ook ditberigtvan den, in veiligheid k0n brengen, m ogt van
Liri'
as door Pol
ybilu wprdt tegengesproken. geluk spreken.Deaanzienljksten namen der-

Daarna deed hj naasthet Capitooleen tem- waarts de wjk,en hunnenakomelingen vorpel ter eere van Concordiaverrjzen,verliet men thans n0g in die streken een degeljk
de staatkundige loopbaan, en Overleed in het element der burger-maatschappj. Het meest
Jaar365 vöör Chr.
waren de achterbljvenden te beklagen, die
Camillus heeft zich in een hagcheljken tjd zieh voegden naar de voorschritten des K 0zeerverdiensteljk gemaaktJegenszjn vader- nings. Zj lagen steeds onderhd vermoeden
land.Hj verbeterde de Romeinsche wapens van gehechtheid aanhunvooxvaderljkgeloof,
door jzeren helmen, schilden met ltoperen en waren blootgesteld aan de medoogenlooze
randen en lange speeren in te voeren,ver- afpersingen der belastinggaarders,zoodat zj
meerderde de soldj en den strjdlust,wekte t0toproer w erden geprikkeld.Zoozeer hadde
a1s censor de ongehuwde mannen op, om de vervolging de gemoederen opgewonden, dat
talrjke krjgsmans-wedt
lwen te trouwen en onder hen profeten entoovenaarsOpstonden,- .
zorgdealzoo voorhettoenem en derbevolking. Ja, dat ztlgoddeljke stemmen door delucht
Volgens de Oud-Romeinsehe Jaarboeken was hoorden w eergalm en. D e eerste w oede des
Rome alles door hem cn zonderhem niets.- volks wasgerigt tegen de ambtenaren der beZjn oudstezoon Spnri'
l
u F'
llri'
,,
sCamtill'
uswas lasting; velen van hen w erden verm oord en

de eerste praetorte Rome,- zjntweedezoon
L uei'tts F'
l/zrï'lf: Camillns de eerste aedilis dvilis en bj herhaling didator.
Cam isards was oorspronkeljk de naam

hunne woningen verwoest. Die afzonderljke
wraakoefeningen veranderden ineen openbaren

en gemeenschappeljken oorlog doorde wreet
b
heid van den abt d'
t
b CACïJ., die de wjkder Hervorm den in Languedoc,die na de op- plaatsen der Camisards deed opsporen, hen
heëng van hetEdid van Nantes de regten bj hunne godsdienstige zamenkomste; over-

van hun kerkgenootschap metgeweldvanw a- rompelde, en een gedeelte van hen deed oppenen zochten tehandhaven en daarna wer- hangen en een andergedeelt
e in degevangeden alle Hervormden in Frankrjk alzoo ge- nis werpen. Onder deze laatsten bevond zlch
noemd. De naam is afkomstig van het Lan- ook de bruid van een zekeren P errier, en
guedocsche oamise (chemise),datl
temd betee- deze,meteene kloeke bende hetkasteel bekent,omdat de arme bewoners der Cevennes stormende,gafhet sein t0t den burgeroorlog.
niet veelmeer bezaten dan een hemd,of0m- De abt en zjne handlangerswerden gedood,
dat de boeren,om zic,
h(
m kenbaar te maken, en terstond Eikkerde overalop de bergen de
een hemd over hunne kleederen trokken.De vlam van den ogstand.Deschaarderst
rjders
CamisardszjnafstammelingenvandeoudeW al- telde eerlang dulzenden,en de dapperheidder
denzen, of kwamen althans in hllnne gevoe- mannen wqrd n0g aangevuurd door hunne
lens meer m et deze Overeen dan met de Cal- dweeperj.Teveliswaren zj gewoon,strjdte
vinisten, en vormden een behoeftig, maar voeren in hetgebergte,zoodatLodew'
qkXITr
vroom , dapper en

hardnekkig bergvolk.Zj in de Camisardseen gevaarljken,ja,schjnwaren,in spjtvan allevervolgingenvan Ko- baar Onoverwinneljken vjand te bestrjden
ningen en Pausen,getrouw gebleven aan het had. Daarenboven vereischte de Spaansche
oude geloof, doch het was niet vreem d,dat Successie-oorlog alzjne krachten,en de vjbj het laug gemis van kerken,scholen en anden van Frankrjk hielden den moed der
herderljken leidslieden hunne godsdienstover- opstandelingen wakker,die zoow eldoorM arlging in dweeperj.NadatdeHervormingveld Jprplst?/z als door den hertog ran zsWtmyc w er-
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den ondersteund.Reedshadden zj meer dan loofd z0u wezen, het land te verlaten.Het
eenmaaldeoverwinning behaald op de benden
des Konings, toen deze in 1703 den maarschalk M ontrerel met 20000 soldaten tegen
hen deed oprukken.Laatstgenoemde had pas
de .
R. Katholieke godsdienst Omhelsd en

corps van dezen aanvoerder telde 1600 man,

volrens andere slechts800.Reedsden zzsten
Mel verscheen de Koninkljke bekrachtiging
dier Overeenkomst en tevens voor Caralier

h0t verlof, om met de zjnen een regiment
jverdemetschandeljkewreedheidtegen zjl
ze te vormen,opdat die dappere mannen behouvoormalige geloofsgenooten.Hj deed bjv.bj den mogten bljven voorde dienstdesVaderNîmeseen m olelzinbrand steken,waareenige lands. Zulk een spoedig einde van den burhonderdeu grjsaards, vrot
lwen en kinderen ger-oorlog strookte echter geenszins m et de
eene wjkplaatshadden gezocht,en wiezich bedoelingen der vjanden van Lodewqk XIV.
uit de vlam men poogden te redden,w erden Tmmersterwjl Caralier zich te Anglade,een
doodgeschoten of naar het vuur tertlggedre- vleltin de nabjheid van Nîmes,bezig hield
ven.T0t op dien tjd t0e waren reeds 40000 metde organisatie van zjn regiment, waren
Camisaxds geradbxaakt, verbrand ofOpgehan- e1'Hollal
zdsche zendelingen versehenen bj de
gen. Daarentegen wo<gden de Camisards al- Camisards en hadden dtln luitenant van Caleen in het bisdom Nîmes 84 priestersen ver- rtTllg', alsmede de profeten, die een g'root
nielden er omstreeks 200 kerken dpor de aanzien genoten?overreed om den oorlogvoort
vlammen.Aan hun hoofd bevond zich demne- te zetten,waartoe zj den btjstand beloofden
dige Jean Ctrr
tltz/ïdr, een boerenzoon uit Ri- van de Republiek der Vereenigde Nederlanbatlte bj Andllse.Zjn beleid en zjnetegen- delz.H ierdoor w erden de haat en het wan-

woordigheid van geest,zjne wjzevan 0f)r- trouwen tegen den Koning van Frankrjkverlogvoeren in h0t gebergte, de vorderingen?
die de opstand maakte,e11het plan van Ca/IIJI'-, olu zich in Dauphinê te vereenigen
'
met den hertog ran 'SWrp-d/:,- datallesbragt
de troepen desKonings in grootgevaar.Reeds
was het geheele land, van de kustt9t op de

levendigd. Sleohts weinigen boden weêrstand
aan dien oorlogskreet,en de woeste landbotlwers snelden op nieuw in grootetroepen naar
htlnne bergen en bosschen, bewerende, dat

er van vrjheid en veiligheid geen sprake

kon wezen,zoolang hetEdiptva'
n Nantes0p-

toppen der bergen,in de magtderçamisards, geheven bleef.Inmiddelskwamen erinderdaad
en de inwoners van onderscheidene groote

wapens en geld uitH olland,m aar de kracht

steden bezorgden hun Ondersteuning? terwjl der Camisards was tloorhet tertlgtreden van
zj de klokken dertorenstûtgesehuthadden Cavaliervernietigd.Villarsbehaaldedoorzjn
omgesm olten. Yrees en sohrik verspreidden stelselvan (
)orlogel
z,door zjne volharding en

zich over hetgeheele land,e1zdaardeR.Ka- doorzjne zachtmoedi
gheid?diehjjeyensbetholieke landbouwers het nietwaagden,den rpuwhebbenden betoonde,deovcl-winnlngover
akkerte bebouwen ot'levensm iddelenindeste- een grootaantal Camisards;ziJtrokkenonder
ng van Caralier naarUatalonië?waar
dentebrengen,begûndenoodhoogteklimmen. aanvoeri

Z00 bxak hetvoorjaaraan van 1704,toen domeesten in den slag bjAlmança (25April

de onbekwame M ontrevelvervangen werddoor 1707) Om hetleven kwamen,en Caralier zelf
den maarschalk Villars. Deze poogde den overleed alsgeneraal-maloorteChelseain 1740.
Evenwelwas de laatste vonk van het ()0rweg der zachtmoedigheid tebewandelen.Hj
verkondigde eene algemeene sehuldvergiFenis logsvuurnog nietuitgebluscht.W èlwarenvele
aan hen,die de wapensnederlegden,en stelde Camisards gesneuveld ot'naar elders getrokvele gevailgenen in vrjheid, terwjlhj zich ken,maar telkensvertoonden zich nieuwebeiegens wederspannigen uiterst gestreng be- velhebbers aan het hoûfd van nieuwebenden,
toonde. MTie met de wapens in de hand ge- om den strjd der wraak voort te zetten;b0grepen w erd,m oest terstond de doodstrafon- venal onderscheidde zieh een zekere Roland,
dexgaan. Om met zjn leger snelen krachtig die echter weldra bezweek.De overige aante kunnen werken,had hj mgbiele kolonnes voerdersversohaften daarna aan henzelven en
gevormd, die van een bepaald pulzt in ver- aan hpnne aanhangers veiligheid dtlûrrbillets
sehillende rigtingellw erden uitgezonden.Hier- de sureté en blanche'' die zj van den maardoor vorderde hj zooveel?dat Jean Caraller schalk Ontvingen.O0k toen begavenvelen zich
hland.
den loden M ei1704 teNîm eseenm ondgesprek naar Genève,de Nederlanden en Duitstt
methem hield.Daarbjwerd vastgesteld?datde Alvorens cchter de m enschlievende Villars de
Hervormden volkomene gewetensvrjheid zou- dweepzieke benden beteugeld had,die in de
den genieten en de vergunning om godsdien- hoogstedalen derCevennesronddoolden,werd
stige vergaderingen to houden,doeh zonder hj door den maarsehalk Berwiek,den overkerken en buiten de vastingen en Omm uurde winnaar van Almança?vervangen.Deze deed
steden, - voorts dat alle, die wegens de doorzjnewreedheid deoorlogsvlam opnieuw
godsdionst in de gtlvallgenisw aren gew flrpcn, Ogf
likkeren.TeMtmtpellierhadl)l
jveleaanzien-

Op vrje voet/
ln zouden gesteld worden,dat ljl
teOamisards l)j verrassing gevangengenode uitgewekenen ongehinderd konden teruy'
- Ilzell?ende grtzwelen van vroegeren tjjd,het
keeren en dat zj allen weder in het bezlt verbranden?radbraken,vierendeelen cnz.,bezouden kom en van hunne goederen,en dat gonnen f)p nieuw. MTederom stonden er proeindeljk zj, wier woningen gedurende den fbten en wonderdoeners opq uit alle bergoorlog vernield waren, gedtlrende ;Jaarvrj klûven snelde het radelooze volk naar het
zouden wezen van alle belastingen, terwjl strjdperk,doch slechts alleenom aldaarnagehet &an Caralieren zjne aanhangersveroor- noeg geheeltew orden vernietigd.
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CAMMINGHA- CAMOENS.

Cam m ingha is de naam van een oud en last grietman van Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel.Hjverzettezichtegendebelas-

aanzienljkFrieschgeslaeht.Daartoebehoorden:
Hayo OlzzlvlizwFltx.Deze diende keizer Hen(nïk in Bohemen en in Hongaxje,en keerde
in 1145 met hoogstloffeljl
tegetuigschriften
naarzjn Vaderlandtertlg.
Sicke C(:--1.#l.Deze oefende zich eenigen tjd in Italië in deletterkunde,deed in
1099 een togt naar Palaestina,waarhj in
hoog aanzien stond bj koning Bondewjjn,en
keerde in 1106 in Friesland terug. Tn 1119
begafhj zich nogmaalsnaarhetHeiligeland,

ting, die laatstgenoemde Vorst in 1514 wilde

invoeren,en deed den lsten Julj 1515 den
eed van huldiging aan graafKarel.Hj over-

leed in 1521.
Pieter '
?llzl Camminyka,heer van Ameland.
Deze,geboren in 1531, was een onderteekenaar van het Verbond der Edelen en een
groot voorstander van Nederlands onafhanke-

ljkheid.Niettemin werd zjn kasteelop Ame-

land doorde A:ratergeuzen verwoest.In 1572
lnaar w erd er met den Koning gevangen ge- poogde hj Leeuwarden aan de zjdevan den
nom en door de Parthen,doch herkreeg door prins ran Orlzol/c te brengen,doch werd op
last van Robles op het blokhuis te Leeuwarlosgeld zjne vrjheid.

Gerrolt'
?
l
t- Cammingha,diegewoonljk a1s den gevangen gezet.Lqtervergundemenhem ,
wprdt beschotlwd.Hj waseen dapperman, hj vervolgens overleed.
ran Ctzzzlzzlizwâ,c, die in 1586 van
(liehertogAlbrech,
tr@n .
#e?
J
7:9-ezlzeert0thulp
verstreltte, toen deze in het laatst der 14de wege Friesland naar 'sHage gezonden werd,
l'etlw zich van Friesland wildemeestermaken. waarhj metLeoesteronderhandelde OverteHj werdtoen bal
juw van Frieslandenbjeene gen hem ingebragte bezwaren. ln 1587 verpf
lging,om aldaar hèt lettnstelsel in te voc- trgk hj met,eenigeandereaanzienljkemanl'
elz,zag hj zich dool'den Hertog begiftigd nen naar Engeland,om aankoninginEllzabeth
tle stamvadervan hetgeslachtder Camminylta's het Amelandshuis aldaar te betrekken, waar

met de stad Leeuwarden en dedorpen Stiens, nogmaals
schoon o0k nu te vergeefs MTil*dtlm en Ferw erd,Onder voorwaarde,dat het gezag over de Nederlanden aan te bie-

hj alsleenman van Alkeeh'
tsteeds20ruiters den. Hj zocht de magt van Leieeste? z00op eigen kostelzin gereedheid moesthouden. veelmogeljk te beperken,werd in 1593 lid
Zjne tegenpartj, verontwaardigd over zjn van den Raad van State: woonde in 1594
verradel'
ljk gedrag,trok echterop tegenzjne hetbeleg van Groningen bj en hadeep groot
stins Cammlngha-burg ten oosten val
z Leeu- aandeel in de gebetlrtenissen, die in 1600
warden en gaf haar aan pltlndering en ver- Friesland in bew eging bragten. In 1606 werd

woestil
zg ter prpoi. Na het herkrjgen der hj metandereafgevaardigdennaarEmden geonafhankeljkheid dool- de Friezen verviel zonden,alwaarhj Onverwachtoverleed.

dat leen? en Camminylta nam de vlugt naar

Sybrand '
pl4 Camminykat geduxende onzen

hertog Albreat, die hem een jaargeld ver- strjd tegen Spanje eg
en jveraarv00rde Unie
leentle van 200 gtlldpn.Laterkeerde hj naar van Utrecht en voor de Onafhankeljkheid
Friesland tel-ug: waar hj grootgezag ver- dezerlanden.In 1583vverdhj doordengraaf
kl'eeg en iIzhoogen otlderdom overleed.
de M erode,luitenant-gouverneurvan denprins
H idderan Cczzlpzïzw/ztz.Dezewas in de 15de ran OrJSJ', in Friesland,aangesteld t0tkoloet?tlw parochiaan te Dockum en daarna te nel over het krjgsvolk l
Jn Oostergo,met 1ast

Aqjum , en in 1483 en 1484 pastoor der
kerk van Nyehove te Leeuwarden.Hj heef'
t,
vermoedeljk omstreel
ts laatstgenoemden tjd
laten drukken rTt Rluechtbueek fen alre fkye
freezena.Freeska Landrjuechtien aade tieden
beschrlaewn enz-'' -.een merkwaardig boek,

om de bevolkiny ten platten landetewapenen.Hj was grletman van Leeuwarderadeel
en overleed in 1597.
Cam oens (Luis de)) de meest-beroemde
dichter van Portugal,werd geboren te Lissab0n - volgensandexete Coïmbra ofte Sandatlatermet eene Nederlandsche vertaling is tarem - ln 1524.Hj was deafstammeling
uitgegeven door W iersma en Beantsma.
van een aanzienljk Spaansch geslacht. Zjn
HayertzzdCammingha:eengeleerdman,diein vader, een Portuqeesch zeeman,verl
oorhet
1503 geboren werd,Onderscheidenehoogesoho- leven bj eeneschlpbreuk,doch zjnemoeder
lt
lnilzDuitschland,FrankrjkenItaliëbezoeht) donna Anna de Sa-, tlit Santarem afkomstig,
nlet T'%li'
t
(szozAytta:Jbt
zcllzzàHopper'
lts,Ag- waakte zorgvuldig voor de opleiding van ha/tfd?f,
vA lbada,Desideriu .rrtzqszzl'
lr.
senz.briefwis- r0l1 Z00n 0n zond hem 1'
tt
132
32 de universiteit
seling hield, en in 1558 door I'
eye ./Tpz
?zf.nérdl te Coïmbra.Hi
j legde zich vooralt0e op de
valtM eckema te Leetlwarden vermoord W erd. Oude lettert
m , degesehiedenis en de wjsbePleter '
ptzzlCammlnglta,eigenljk PieterC,
JZI geerte, en begaf zich vervolgens naar het
Yelmera:zoodathj niett0thetgeslachtCam- Hofte Lissabon,waarhj genszjn aangejzztt/l,tz behoorde,m aar dien aannam tom dat naam voorkomel vele vrwe
ienden vond. Hj
de eerste man zjner vrouw dien droeg.Hj knoopte er echter een minnehandelaan met
ee
ne
ho
f
da
m
e
,
do
nna
Cat
l
t
ari
de u4//ztzytf:
washeervan Ameland endeedzjn best,om doch de Koning was hieroverna
zöô vertoornd,
in 1492 de Leeuwarders af te houden van
eell verbond metGroningen.TweeJaarlater dathj Camoensvan hetH0fverbande. Laatst-,
werd htj wegens Oostergo benoemd tot de genoem de begafzich naar zjne bloedverwan:4 regters, die met den potestaat J'
%('tv A e//6à' ten van moederszjde te Santarem , zocht er
llekema het hoogste gel.egtshof in Friesland troost in ernstige studie e11 vervaardigde er
vormden. T1 1504 onderwierp hj zich aan onderscheidene voortreffeljke élegieën,terwjl
hertog Geory ran zs'tx/rtsdzl en werd op diens hj er tevenshetplan ontwierp van een uit-
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gebreidheldendicht,o0sLusiados(deLusitaniërs Of Portugêzenl''genaamd. Gedurende
een veldtochttegen Marokkoverwierfhjdoor
zjne dapperheid grooten roem, werd zwaar
gewond? en verloor in een zeeslag hetregter
00g.om die reden moest hj geruimen tjd
in Afrika achterbljven en hj gebruikte dien
t0thetvolbrengen van bovengem eld plan,terwjlhj erdesgeljks eenigeschoonesonnetten
vervaardigde.Zjn krjgsroem bezorgde hem
de opheëng der ballingschap,en metbljdschap keerdehjnaarhetH0fterug,hopende,
dat nu althans de verdiensten,zoo nietvan
den dichter,dan toch van den gewonden strjderzouden erkend worden.Hof-intriguesverjdelden die hoop, en nu schreefhj aan êên
zjner vrienden de bekende spretlk nlngrata
patria,n0n possidebisOssamea (ondankbaar
vadel-land,gj zult mjn gebeentenietbezittenl''en stevende in 1553 naar Oost-lndië,
waar hj te G0a aan wal stapte.Hiernam
hj deelaan onderscheidene krjgstogten te
land en ter zee, en betrok de winterkwartieren op het eiland ormoez,waarhj zjn
heldendichtvoortzette.Hj bezoehtvervolgens
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koning,dien hj in een fraaigedicht(Epistola
111) begroette, sloot met hem hetverbond

der vriendschap.Brayanft
a werd eehterweldra
opgevolgd door d0n I'raneiseo Opzl/lc/lp,graaf

ran .
z?e#pzl#o,en schoon0okdezeaanvankeljk
zeermet Camoensingenomen was,seheenhj
geen weêrstand te kt
lnnen bieden aan de

voorm alige vrienden van larreto:zoodat Camoens weldra in degevangenisw erdgew orpen

wegenseene beschuldiging,dathj teMacao
misbruik van vertrollwen gepleegd had.Mrél
regtvaardigde hj zich op eene sehitterende
wpz
- e, doch toou de dellren van den kerker
zieh voor den dichterzoudenOpenen,tradeen
schuldeisoher tegen hem op en deed hem ach-

ter de grendels bljven. Deze teleurstelling

onnde
O
tmo
edigje hem lziet;hj sehreefaan den
rkonlng een ltlimig gedicht en hexkreeg
daarop zjnevrjheid.Nu begafhj zichweder
in krjgsdienst,maarbesteeddetevensjverig
den vrjen tjd aan depoëzie,zoodathjniet

alleeneenaantalkleineqet
lichtenvervaardigde,

maar ook zjn heldendlchtvoltooide.op den
indruk van ditlaatsteinzjnvaderlandbotlwde
Camoensnieuweplannen en hjdachterover,

denFelix-bergendewoesteAfrikaanschegewes- om naarPortugalterug te keerelz en zelfden

ten,die hj aldaar op eene trefendewjzebeschrjft,en rigtte uit de verre eenzaamheid
roerende woorden tot de afwezige vriendin.
In October van laatstgenoemd jaar keerde
hi
j naar G0a terug, waar zjne onverholen
waarheidsmin hem groote Onaangenaamheden
berokkende.DeOnderkoningd0m M asearenhas
was gestorven en opgevolgd dol)r d0m I'rancidco Barreto.Over deze keuze was Camoens

Koning zjn gediehtOverte leiken,toen hj

van I'
ranclseo .ftzz'g-:/o?toenm aals gouverneur
van hetfortSofala,do uitnoodiging ontving,
om hem te vergezellen naarhetvaderland.Ca-

moensnam haar aan,hoewell:j dehoopkoesterde,dathj eenevroegerescheepsgelegenheid
vinden zou.Baereto zond hem de reiskosten
tot aan Sofala,en weldravertrok eenvaartuig,

naar Porttlgal bestemd? derwaarts.Bj zjne
zoo ontevreden,dathj den nieuwenwaardig- komst te Sofala bemerkte Camoeps echtel',
heidsbekleeder in zjne satyrerDisparatesna dat Barreto hem enkel demvaarts had gelokt
India (Ongerjmdheden in Ilzdiël''peweldig wegenszjn geestig onderhoud en hetvoornegeeselde. Deze deed hem in hechtenls nemen men koesterde,om hem bjzichtehouden.Dit
en ztmd hem inballingschapnaarChina.Overal verdrpot den diehter? die zit'h w egens de
echter verschaften zjneuitstekendehoedanig- voorgeschotene geldsom moejeljkvanBarreto
heden hem vele vrienden. Met een Javaan- kon losm aken. Daarin echttlr w erd voorzien
schen slaaf,die hem onderallelotsverwisselin- d()01*zjnereisgenooten,dieertrotschopwaren,
gen getrouw bleef,begafhj zichnaarMacao, den dithter naar Portugaltebegeleiden.Onder
w aar hem de betrekking van boedelbeheerder hen bevond zich ook de beroemde gesehied(provedor m0r d0s defuntos)werdopgedragen, sehrjver over Tndië, dom Dij,
qo do Colfo,
die hem 5 rustige Jaren en alzooeenegunstige die zich met groote toegenegenheid aan Cagelegenheid tot voortzetting van zjn gedicht moens hechtte. D eze stapte na eene afwezigopleverden.Inmiddels was d0m Constantittde heid van 16 Jaar met zjne drie getrouwe
/N .gtw?çtz Onderkoning van Indië gew orden, makkers, zjn slaaf,ztjn gedichten zjnrampwaarna bj Camoenshetverlangenontwaakte, spoed,teLissabonaan wal?ennuhjverwachtom naaxG0a terug tekeel-en.Hj legdezjne te,dat alle ellenden doop'de tlitgave van een
betrekking neder, deed Op eigen kosten een gec
licht, waaraan hj 30 .
ja,
al' gewerkthad,
schip uitrusten en begaf zich onder zeil, doch een einde zouden nemen, vond hj in zjne
op de Chinésche kust nabj den mond der geboortestad de pest.D e eerste uitgave van
Mecon leedhj schipbreuk,waarbj hj alzjne OsLusiados''verscheen dan Ook eerstin 1572
bezittingen,met uitzondering van pOsLusia- met eene opdragt aan den Jet
lgdigen koning
dos'' verloor. Toen hetvaartuig zonk,wierp d0m Sebasliqno.Deze sohonk den dichter t0t
de dichter zich in zee,enterwjlhj metde belooning eene Jaarwedde van 15000 reis linkerhand het gedicht boven de golvenhield, n0g geen 50 gulden - alsm ede hetverlof,om
zwom htjmet de reqterhantl naar den wal. zich bj den hofstoet t(!mogen voegen.Dit
De inboorlingen Ontvlngen hem m et groote althans is zeker, dat Camoens in (1e laatste
gastvrjheid,en hj schildertdezegebeurtenis- jaren van zjn leven gebrek leed?en datzjn
sen in den loden zang van zjn onsterlbljk getrouwe slaafilzdebehoeftenvanzjnmeester
werk.Vermoedeljk heefthj hitt
ro0k de be- voorzag dtlol* te bedeleu.Nu begon ook het
roemdo rouintilhas'' gedicht, eene Omschrtl- ligchaam vandenuitstekendenman tekwjnen,
ving van den treffenden 130sten psalm. In en toen de slag van Alcazar zjn vaderland
1561 kwam htjeindeljk te G0a)en deonder- in dediepsteellendestortte,ontvingzjngeest
.
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eene onherstelbare wond.Hj overleed in de
bitterste armoede in een hospitaalteLissabon
in hetJaar1579 en werdzondereenigeonderscheidingteraardebesteld,zoodatmennaauweljks zjn grafk0n vinden,toen 16jaarlater
d0m Gonzglo Oplfïzll'o eene meer waardige
rustplaats voor het stoFeljk Overschot van

geld-afpersingen, doch waren veelalbereidom ,
tegen eene goede belooning,groote misdaden
te volbrengen.Het genootschap waszeergoed

georganiseerd: het had in elke yrovindale

hoofdstad een centraalbestuur,en ln de stad
Napels 12 zulke besttlren. Elk bestuurhad
00n door de leden gekozen opperhoofd m et
den grooten dichter had bereid. Catmoens is Onbeperkte m agt, en aan dezen w as eenpen-

de laatste vertegenwoordiger van den bloei- ningmeester (contarolo) toegevoegd, die het
tjd der Portuge'sche poè'zie.W at na hem beheer had Over de gemeenschappeljkekas.
geleverd werd, is weinig meer dan nagalm W ieledenwilden wordenvanhetgenootschap,
van het verledene. Mogen 0ok qestrenye moesten aantoonen? dat zj zich nooit aan
kunstbeoordeelaars veelgebrekkigs vlnden ln

diefstal ot-bespieding hadden schuldiggemaakt

zjn heldendicht) zooals de vermenging der en dathunne eehtgenooten en zusterseerljke
Grieksche fabelleer metChristeljke voorstel- Vr0llW 0n waren, waarna zj 0P een jzeren
lingen, toch doorademt een echt-dichterljke krtlis Onder hetuitspreken van een vreeseljk

geest hetgeheele stuk en dedaarin geschetste tbrmulier den eed vantrouw engeheimhouding
tafereelen; het warme gevoel der vader- moesten aEeggen. Het nieuwe lid bleefdan
landsliefde, de zuivere taal en de onge- eenjaarOnderdennaam vanppicciottod'onore''
meene welluidendheid der Octavengeven daar- de leerling van eenoudenCamorrista,verkreeg

aaninhetoorspronkeljkeeeneonwem
erstaanbare vervolgens,nadat hj bewjzen had gegeven
aantrekkeljkheid.Daarbj komtn0gdenieuw- van moed en gehoorzaamheid,den rang van
heid der voorstellingen, vooraldie van Afki- picciotto di sgarro'',en werdeerstnaverloop
kaanschevolksstammenenvanheerljkenatuur- van langen tjd rcamorrista''.Ieder liddesgetafereelen,afyewisseld doortreFendeepisoden nootschaps droeg tw ee messen van een eigenuit de geschledenis van Portugal,waaronder aardigen vorm ,zoodat zj daardoorelkander
het verhaalvan den dood van Inezde Ctxy/rtl als leden herkenden,en allew aren Onderworeene eerste plaats bekleedt,zoodatdithelden- pen aan eene gestrdnge tucht.Ongehoorzaamdicht,meern0g dan bj 0nsde rllollandsche heid werd met stokslagen ofmet vervallenNatie''van Helmers,eeneigendom isgeworden verklaring van hetlidmaatschap,en verraad
van het Portugésche volk.Hettelt10zangen, met den dood gestrafl.OlltstonderOneenigheid
die zAzen 1102 achtregelige stanza'
sbevatten. tusschen de leden Onderling,dan besliste het
Het is vervolgens vele malen in het licht Opperhoofd,of ook het tweegevecht met d0lrans ff Tverd
verschenen en, behalve in hetLatjn,in de ken. onder de regêring van I'
meeste talen van Europa overgezet.Voorts hetgenootschap aanvankeljk om staatkundige
heeft Camoensn0g sonnetten,canzones,Odes, redenen geduld;laterwildederegéringaandat

hap een einde maken en
elegieën?dichterljke brieven enz.achtergela- gevaarljk genootsc,
ten, benevens 3 tooneelsttlkken en een leer- veroordeeldedeleden,diebjdepoliciebekend

dicht, getiteld mDa creçao e composiaco do stonden, tot deportatie.D e achtergeblevenen
homem (De schepping en hetzamenstelvan vereenigden zich metdeqartj van Garibaldi

den menschl'' in 3 zangen. Eene tlitgave en bewezen belangrjke dlensten bj hetvervan zjne werken,bezorgd door Barreto Feït
? drjven der B-rbons.Onder detegenwoordige
en M onteiro,is in 1834 in 3 d1n te H am burg regéring heeft de Camorra opgehouden als
in het lichtverschenen.Die van den vicomte genootschap te bestaan,hoewelhet n0galtjd
doJkrezzlezào (1860-1863,in3dln)wordtechter zjne leden heeft onder de rooverbenden van
Zuid-ltalië.
voordebejtegehouden.
Cam onlca (Val di)is een dal in de Ita- Cam ou (Jacques), een Fransch generaal,
liaansche provincie M ilaan, aan de grenzen geboren te Sorrouches in het depadement
van Tyrol,en strekt zich uitlangs de Oglio. Basses Pyrenées op den lsten M ei 1792,w erd

Het telt in 55 gemeenten ongeveer 50000 geplaatstalsonderoëcierbjdebergjagersvan

inwoners en bezlt uitmuntende w eiden met zjndistrict)zagzichin1809bevorderdt0tluiteveel vee en eenige jzermjnen,maarweinig nant, en w oonde onder M armont en Sh'ult

%raanbouw.Deingezetenenhaddenergeruimen den veldtogtinSyanlebj.In1813washjOpgetjd een gemeenebesteljken regéringsvorm ; klommen t0tkaplteilz-adludalzt-majoor,verliet
later behoorde het bj afwisselingaanVenetië, in 1815 na de Honderé dagen dewerkeljke
Milaan,FrankrjkenOostenrjk.Devoornaam- dienst,doch werd later wederin zjnvoormaste plaatsen zjn erBreno,Pisogue en Cive- ligen rang geplaatst.Tn 1837 nam hj â1s
date.
bataljons-chef deel aan de verovering van

Cam orra is de naam van een geheim ge- Algiërs, w erd in 1841 luitenant-kolonel en
nootschap;w elks leden overhetvoormalig ko- in 1844 kolonel en com mandant van het
ningrjk Napels waren verspreid en onder den 33ste regiment van linie. Na de laatste wornaam van Camorristihet regtvandensterkste stelingen tegen Abd-el-KaderentegenM arokko

dedengelden.Zj behoordenmeerendeelst0tde werd hj commandeur,latergroot-oëcieren
geringerevolksklasseentradenbj alleopenbare in 1857 bezitter van het grootkruis van

t Legioen van eer, in 1848 t0t brigadegelegenheden 0p? qm zich hetgezag aan te he
m atigen, hetw elk ultsluitend aan de regering en door Napoleon III t0t divisie-generaal

toekwam.Zj maakten zich meestervan het bevorderd.Gedurende den Krim-oorlog voerde
ambtvan scheidsregter,enonthieldenzichvan hj bevelover de 3de divisie en nam deelaan
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den slag bj de Tslernala,aan debestorming tigde zich na de ontbinding daarvan te Leer.
van den Mamelon Vert, en aan den Jan- Hj Onderweesde Pruissische oëcieren in de
val op Sebastopol. Daar generaal Bosgl
tet wiskunde: deed op last der regêring eene
bj laatstgemelden aanvalgewond werdtnam topographlsche opmetinr van oost-Friesland,
Camou het opperbevel Op zich Over het ge- en verkreeg verlof,om ln geheelPrtlissena1s
heele tweede legercorpsen behield hett0taan ingenieur werkzaam te wezen.
het einde,zonder verdere Ontmoeting metden
Toen Napoleon in 1808 de oostzee door
vjand. Daarna werd hj commandant der kanalen met de Schelde wilde vereenigen,
divisie voltigeurs van de Keizerljke garde, werd Ca,mp, die zich eerst te Loga en later
nam een roemrjk aandeelaan den Oorlog in te Aurich gevestigd had,belastm ethet ontItalië (1859), bepaaldeljk aan den slag bj welmen valleen plan,hetwelk hj meteene
MagentaonderhetopperbevelvanX tzc-.r lApzlen memorie van toelichting inleverde. W élraadaan de bestorming van laatstgenoemde plaats, pleegdehem i
n 1810 degeneraalKraî
jenlty ,
nadat hj, in den rtlg der Oostenrjkersval- om met dezen in Russische dienst te treden,
lende,hardnekkig gestreden had metdenvj- doch Camp k0n daartoe nietbesluiten en ver-

andeljken generaalClam Gt
zààtzd.In den slag genoeydeerzichmede,Om a1sdvielingeniet
m
bj Solferino streed zjne divisie in hetcen- delimltateut de grenzen dergemeententebepatrum en droeg door hetveroveren der dorpen len.In 1813werdhj doorgeneraalron.
#fzlo,
?
z)
Solferino en Cavriana en door hetverbreken opontboden naar Miinster, Om als ervaren
van hetcentrum der oostenrjkersnietweinig artillerie-en genie-oëcier bj den stafte diebj t0t de overwinning.In 1862 werd hj Op llen;daarmede kwam hj terug in zt
jn Vaderpensioen gesteld en nam met smartafscheid land,Om hetnietweder te verlaten.
van zjnevoltigeurs.Eenjaardaarnabenoemde In 1812 werd hj aàngesteldt0tmajoorder
de Keizer hem t0t lid van den Senaat,waar artillerie,om Onder generaal Kikkertvoor de
hj doorzjn ridderljk karakterdealgemeene verdediging van het Hollandsch Diep en het
achting verwierf. Hj overleed te Parjsden Haringvliet te zorgen, en kort daarna tot
lodenFebruarj 1868.
adjudantvan den prins ran Orc9
!#,hoewel
Cam p (W illem Petrus de1 Campo, ge- hj voor deze betrekkiny bedankte.In 1814
naamd),een verdiensteljk Nederlandsch gene- steldehj Sasvan Gentm staatvan verdediraal,werd geboren op een landgoed bj St. ging,alsmede Geertruidenberg,waarhjbevel
Michiels-gestelden 4den December 1761 en0p- voerde over den belegeringstrein.In 1815werd
geleid voor het vak van den waterstaat, hjluitenant-koloneleninspedetlrderbuskruidciviele en militaire bouwkunde.W eldraechter fabricatie,in1833kolonel,en in 1838gepensiotrad hj als bombardier ill dienst en trok neexd met den rang van generaal-majoor.In
in 1785 met e0n0 com pagnie naar Fries- 1849 ontving hj het commandeurskruis van
land, om er de woelingen der patriotten te de Orde dex Eikenkroon, en overleed den
beteugelen. Laatstgenoemden boden hem de 7den Al
yil 1855.- Van zjne 13 zonen is

betrekking aan van luitenanten aanzienljke êên op Jeugdigen leeftjd overleden,en de 12
voordeelen,z00hj zich aan hlmnezjdewilde andere zjn alle in militaire dienstgetreden
scharen, hetgeen echter door Camp met#e<- elz ook alle t0t den rang van hoofd-oëder0pontwaardiging werd afgcslagen. Hj Onder- geklommen,terwjldemeesten van henreeds
scheidde zich in een gevecht bj Stiens en overleden ot'gepensioneerdzjn.Hjhadslechts
bragt 2 drieponders als zegeteekenen binnen
Leeuw arden.

ééne dochter.

Daatna begafhtjzieh naar'sHertogenboseh,
waar hj aan jongevrjwilligers 1es gaf in de
wi
skunde en in het regtljnig teekenen,en
nadat hj in 1788 t0t lmtenant bevorderd
was,werdhj repetitorbj de artillerie-school

die een g1
*oot gedeelte van zjn leven in den
vreemde doorbragt. Hj werd geboren te

te 'sHage, klom allengs Op t0tkapitein en
zag zich in 1794 benoemd t0t commandant
der land-en zee-axtillexisten te Sluisen belast
methetverbeteren der vestingwerken aldaar.

Cam pagna. Onder dezen naam vermelden wj :

PiaroCampayna?een Nederlandsch schilder,

Brussel in 1503,begaf zich reeds vroeg naar
Italië, vorm de zich naar het voorbeeld van

Rafaëlen Michele a4gz
t
p/o,schilderde Op zjn

togt naar Rom e te Bologna den txiomfboog,
bestem d voorhetkrooningsfeest vanKarelTr,
Hier voerde de generaal-maloor W illem .
f.
fàs- wo
en ove
ch
ndsetigde
hj rezi
ed
s invervolgens te Sevilla.Hier
drik,baron ran der Dzwzl,het bevel,en toen
1548,en eerst tegen het

Sluis, na eene roemrjke verdediging tegen einde van zjn leven keerde hj tert
lg naar
de Franschen,zich eindeljk moestovergeven, zjne geboortestad, waar hj in 1570 of1580
werd het gedrag van Camp uitbundig gepre- overleed.Hj behoort t0t de voortrefeljkste
zen.Laatstgenoemde ging naar Frankrjk in vreemde kunstenaars, die hunne werken
krjgsqevangenschap en verwierp metbeschei- in Spanle hebben achtergelaten. Doorgaans
denheld het aanbod van M orealt,om a1sgroot- schilderde hj op hout. O0k bostaan van hem
maloor bj hetlegerderRepubliek in dienst onderscheidene krjtteekeningen en uitmunte treden.
tende portretten.Zjne beste stukken,diezich
In 1795 werd hj op vrje voeten gesteld, dool
'juistheid van teekening en kracht van
weigerde den rang van mat
jooraan tenemen, uitdrukking onderscheiden, vindt m en te
hem door hetBewindderBataafschexepubliek

aa'
ngeboden, voegde zich eerst bj hetcorps

Sevilla.

Girolamo Oczetwzl., genaamd la T'
Qgzll,

van den Erfprins in Duitschland) maar ves- een beroemd Italiaansch beeldhouwer,d1e te
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Verona in 1552 geboren Nverd.Ilj Tvas een
leerling en geruiraen tjd een raede-arbeider van Danese CJ,JIrZà:P, voltooide de gewrochten van laatstgenoem de na diens Over-

schen;doch naden gloedderJulj-dagenover
naehten zj op denvochtigengrondbjhetgenot
van slecht voedselen zt
lrenwjn,en weldra

ljden en versierde gedurende zjn langenleeftjd Padua, Venetie en Verona metde uitmuntende voortbxengselen van zjn talent2
waarna hj in 1623 teVenetiëoverleed.HtJ
heeft vooral fraajebeelden van Heiligen nagelaten.
Cam pagna di Rom a is de naam van
een kustgew estinden voormaligenKerkeljken
Staat,ten westen van de Apennjnen,enzich

lukkigen, die w eldra sterven ofin ellendigen
toestand naar hunne haardsteden tertzgkeeren.

uitstrekkend van Ronciglione over Rom e en

zjn de hospitalen te Rome gevuld met onge-

Van de Romeinschewàterleidingen zjn n0g

3 in uitmuntenden staat en in werking.In
de delta, van de Tiber ligt Porto aan het
m eer Fiumicino en n0g verder landwaarts
ostia,welke beide plaatsen zich tevoren aan
de kust bevonden, doch thans niet meer,

daar de zee jaarljks gemiddeld 1 Ned. el
achterwaartswjkt.Langsde k11stvindtmen

de Pontjnsche moerassen t0t aan Terracina in de Campagna digte bosschen vannaaldboometeene lengte van 8 en eene breedte van 3 m en.Tn het zuiden van dit gewest liggen de

geogr.mjl.Zj iszoowelmethet0og Op de
geschiedenisals metbetreltking t0tharen natuurljken toestandeene hoogstmerkwaardige
vlaktetnameljk eene voormaligebeddingder
zee,bedektmetdeoverbljfselenvanvoonualige
Onderzeesche vulkanen. Hier en daar zjn

Pontjnscl
zemoerassen,dieziehvandekustbj
Nettuno t0taan Ten-acina uitstrekken en bj
eene lengte van 6 eene breedte van 1 tot 2
geogr.mjlbezitten.
Cam pagne (Huibert Dirk), geboren te

Tiel in 1763,deed zeer merkwaardige reizen
heuvels ontstaan - ook die vpm Rom e,- en naar Onze overzeesche bezittingen en schreef
de Tiber kronkelt er doorheen.D ie heuvels onder anderen Java,zjnde een overzigtvan
bestaan in denregeluitpotklei,geelzandmet deszelfs waardj en handelm etbetrekkingt0t
kiezel en vulkam schen tufsteen. Het dalvan Nederland (1815)'',rDeGoudkust ofoverzigt
de Tiber ligt 30 Ned.ellagerdan de Overige der aangelegenheden van de kust van Guine'
a
Campagna,en de rivier isOp sommige plaat- (1816),''en ,De zedeljkegrootheid?dichtsttlk
sen 60 Ned.elbreed.
(1816)'',en overleed teBeverwjk in 1828.
De Campagna is over het geheel eene
Cam pagnola (Domenico),een Italiaansch
woeste,onbebouwde en Ongezondelandstl'eek; schilderen gravetlr,leefdetusschen dejaren

zj bestaat uiteen aantallageheuvelketens, 1517en 1543.Hjaanschouwdehetlevenslicht
die in verschillende rigtingen voortsehrjden te Padua, W aS een leerling van Titiaan 0n
en tallooze dalen en kloven vormen.Boomen versierde zjnegeboortestad metvelevoortz*
efzoekt saen er te vergeefs,maar ziekte-bren- feljke knnstwerken.O0k heett men van hem
gende uitwasemingen (malaria)vindt'
men er geteekende landschappen en hotltsneden,die
des te raeer.In den blgeitjdvanhetRomein- zeer geroem d worden.
sohe rjk stonden era'
anzienljke steden,vele Cam pan (Jeanne LouiseHenriëtte),gebodorpen en tallooze buitenplaatsen, en thans
is uren gaans ver rondom Rom e geen enkel
dorp te ontdekken.De Campagna isalzooeen
gewestm eteen golvenden bodem ,bedektm et
bouwvallen van steden, dorpen? w aterleidin-

ren
de getrouwe gezellin van de
ongelukkige koningin M arie dlz/ol cffc,werd

geboren te Parjs den 6den October 1752,genoot eene zorgvuldige Opvoeding en werd
reeds Op haar 14dejaarvoorlezeres der dochgen, temgels, grafteekens, ltasteelen enz., tersvan LodeIvûk X V.NadatMarieHzàfoïoz://d
wèl rjk ln herinneringen,maar thansnage- in 1770 in hethuweljk wasgetredenmetden
noeg onbewooud en hier en dâth'van geringe Datlphin vond zj eene belangstellende en geherbergen voorzien.Op sommige plaatsen ont- trouwe dienares in m evrouw Campan.D eze
waart m011 talrjke kudden rundvee?gehoed huwdemetden zoou vandenkabinets-secretaris
door te paard gezeten hexdel's, in schapen- der Dauphine,en wasweldradeonontbeerljke
vachten gewikkeld eu doorgroote,geelachtig- raadgeefstervan hetKoninkljkgezin.Toendit
witte honden vergezeld,ofook weleens eene laatste, dool'de Revolutie bedreigd,besloten
rtlimeboerderj methare bj-gebolwen.Opde had,om de vlugt te nemen,legde zj een
hoogste plekken is de grond m et rûodbrtlin Ongemeenelzjveraan den dag,enzjvoorzag
heidekruid begroeid? terwjl deseheerling en bj eene andert)gelegenheid den Koning van
varens zich hier en daarverhefen.De dalen een borstllarnas van Italiaanschatlas,hetwellt
zi
jn met Jeneverbessen-stmziken, de heuvels bestand w astegen deaanslagenvansluipm oormetgeelbloetjend brem bedekt,en de braam- denaars.Hare trouw maaktehaargehaatbj
strtlik hangt er van de muren neder, w aar- het opgertlide volk,en bj het bestormen der
achtereen kwjnende vjgeboom zich verheft. Tuilerieën was haar leven in grootgevaal'.N'a
Na den hexfstregen verkrjgt het landschap den dood van den Koning en de Koningin
een beter voorkomen; dan ontspruit er het begaf zj zich met haren zieken eehtgenoot
gras met ol
zgtlmeenon Spoed, 0f1d0 herders en hare io-jarige moeder naar het dalder
trekken Aran de metsneeuw bedekto hoogten Chevreuse,waar zj in behoeftige omstandigderwaarts, terwjl de bewoners van het ge- heden hare dagen doorbragt.Na den valvan
bergte er een gedeelte van den vrtlohtbaren RobespièrrekeerdezjechterterllgnaarParjsen
bodem Omploegen en er hetzaaizaaduitstrooi- rigtte teSt.Germain eenekostschoolvofnrjonge
jen.Inden oogsttjdzjnerdan00k30000men- dam esOp ,diew eldragrootenroem verwierf,en
schen bezig,Om hetkorentemaajenented0r- toen Bonaparte den keizerstroon boklommen
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had,belasttehjmevrouw Campanmetdetaak, majesteitsschennis,van hetschrjven van een
Om te Ecouen een opvoedingsgesticht te doel
z boek pDe tribtls impostoribus''
,ja,van het
verrjzen voor de dodlters,zt
lstersen bloed- voornemen) Om zich t0t koning van opperverwanten der ridders van het Legioen van Calabrië te verheffen: ot' in verbinding met
Eer.Deze inrigting bloeide onder hareleiding monniken bandieten en Ttlrken een gemeenezoolang Napolel
m de tetlgels van het bewind best te stiehten.T0t zevenmaalt0ebragtmen
in handen had. Na de restauratie werd het hem op de pjnbank,maar geene tbltering
Opvoedingsgesticht opgeheven,0n dedireetritte was zoo groot,dat zj hem onwaarheden kon
ontving haar olltslag,Ja,men zoehtzelfshaar afpersen. Alle bemoejingen van den Patls,
nyyer en van magtigevorsten,om zjne
goeden naam te bezoedelen dooreenebeschul- varlI'

diging van verraad.Zj overleedteNantesdel
' vrjheid te verwerven,waren vrt
lchteloos,en
16den Mei 1822.Zeer belal
zgrjk zjl
z hare eerst ilz 1626 wistpausUrban'
tbs TZ
-TTT zjne
Mémoires sur la vie de la reineAlarieAntoi- loslating tebewerken dool-de belofte,datde

gevangene als ketter zotlwordenteregtgesteld,
nette (5deuitgave,1823,4 dln).''
Cam pan (Hetdalvan),een zeerbekoor- waarna hj in schjnnaar de gevalzgenisder
ljk dal,aan den bovenloop derAdotlrin het Inquisitie te Rome werd gebragt.
Fransche departement HautesPyrenées elzin
Gedt
lrende zjn verbljt in den kerkerte
hetarrondissement Bagnêres de Bigorre gele- Napelsmogthjnietlezen,maarwelsohrjven,
gen, ontleent zjn naam aaiz het evellzl
)o zoodathj aldaardt
lt
litgabreidhqidzjnerkengenoemde vlek, dat er zich op den linker nis,desohranderheitivan zjn oordeelenden
oeverderrivierverhettenbjna4000inwoners rjkdom zjner soheppende kracht blootlegde
telt.Van hethoogstbevalligedalvanBagnères in 40verschillendegeschriftenoverwjsbegeer-

leidt eene laan naar dat van Campan. De
eerste belangrjke plek is lzier hetklooster
le ontmoet
M edous. Achter hetdorp L'Esponl'
m en hoogerotsgevaarttln en dflnkere wouden,

te, wis-, natuur-, genees- en sterrekunde,

godgeleerdheid enstaatktlnde,terwjlhjtevens

een aantal gediehten vervaardigde. Daarvan
is echter veelverloren gegaan.Tl1 de gevan-

diedepriorjSt.Paulomrillgen,terwjln0gver- genis d0r Inquisitie bragthj aangoname en
derhetdalgesloten w ordtdool-delzAlolzt-Aigu, rtlstige dagen doûr,en in 1629 soholzlt Urbadie zich ter hoogte van 2400 N ed.elverhett. :2,
1f.
: VIII hem niet alleel
z de vrjheitlen een
Campanella (Thol
z1as), een Italiaanst
!h aanzienljkjaargeld,maarnam hem ookOp in
wjsgeer,diezoowelwegensdegrootegaven zjn vertrouweljken omgang.lntussqhen was
vau zjn geest als wegens zjnelotgevallen hj geen blindeaanbidderderPauseljkewaam
aanspraak heeftop onze belangstelling,w erd digheid? zooals bljkt uitzjneverhandeling
geboren den 5den September 1586 t(
) Stilo in

De ellgelzdo sum lug Pontifittesemperoptim o

Calabrië.Oy zjn 15dejaarwerd hj Dominicanermonmk,en nadathj de studiëdergodgeleerdheid geëindigdhad,trok hjdoorCalabriëy vergezeld dooreen rabbjl
z,dieOp zieh

(Over het kiezen van den bt
?stel
z Patlsl''.
Daar hj zelt'
s in Rome lzietveilig wasvoor
de aauslagen derSpaujaarden,begafhj zit!h
over Marsei
lle en Aix uaarParjs.Lodet
vt
jk

ljke wetenschappen.Reedsvroeg botwjfelde
hj de toenmaalsn0g Ongedeerdeonfeilbaarheid
van Aristôteles, en toen hj in een redetwist
deuitkomsten van zjne overdenkingen blootlegde? begroette men hem als een tweeden
Telestlts.Hierûplashj degeschrittenvandezen
bestrjder der wjsbegeerte van Aristôtelesen
koos vervolgens een nieuwen weg voor zjn
onderzoek, dien hj echter bezaaid vond met
doornen en distelen.Dool'zjn gesehrittrphilosophia sensibt
lsdemonstrata(1591)'',waarin
hj de gevoelens van Telesi'
tts verdedigde,verwekte hj een storm Onder de voorstanders
van AristKteles,en daarmen de kraeht ztjner
bewjsgronden duideljk gevoelde,beschuldigde
menhem vantooverj.lljmoestdewjknemel
z
uitzjnegeboorteplaatsen vertoefdegeruimen
tjd te Rome,.Florence, Venetië, Padtla en
Bologna.fnlaatstgenoemdestadmaaktenzjlze
vjanden zieh heimeljk meestervan zjlle pa-

pleegden hem gedurig overItaliaal
Aseheaanj'
e-

genonten.had,om hem binnen 14dagen bekend X III en Riohelie'tbontvingen hem m etwelw ilte maken m et de beginselenvanallem ensche- lendheid,sehonken hem een jaargeld enraad-

pioren en zenden ztl naar de inquisitie te

legenheden.Hjhadechterdoorzjnelangdt
m ge
gevangenschap veel geleden, zoodat hj zich
eindelpk atkonderdein een kloosterzjnerOrde
en aldaar overleed den zlsten Alei 1639.

Het oordeel van tjdgenooten nazaat over

het karakter en de geschriftenvan Campanella
is zeer versehillend, 't geen trouw ens niet

vreemd is,daar hj zjn tjd vem'ek
-ooruitwas
en met klatht jverdevoordewaarheid,al
moesthj hiertoeookverstjfdevormenverbrjzelen.Hj bekleedt eene merkwaardige plaats
in de gesehiedenis derwjsbegeerte,daarhj
der scholastiek den rtlg toekeerde en op het
vûetspoor van Telesi'
as en anderen den empiri-

schen weg (dien der ervaring) ilt
sloeg.Het
steunpunt zjner bespiegelingen is zjneleer
van de oorskronkeljke grondslagel
z van het
bestaalzde) dle hj met den naam polentia
(kracht 0f mogeljkheid), sapiev
ttia(wjslleid)
t?11amor (liefde) bestempelde.Intussehenhad
zoowel de kerkleer a1s zjn treurig l()t een
belangrjkeninvloed op zjnedenkbeelden.Hj
wasbezig,eeneverzamelingvanzjnegesehritl

Rome. In 1599 keerde hj terug naar Napels
en vervolgensnaar zjne geboorteplaats.Hier
werd hj, ook met betrekking t0t de staatktmde, bj de Spaansehe regering verdaeht ten uitte geven,toen de dood hem overrom gemaakt, zoodat men hem te Napels in de

I
telde;daarvan zjn de eerste4 doelen in het
gevangeniswierp)waarhj 26jaardoorbragt. llcht verschenen.Behalve de l'eeds vermelde
Alen beschuldigdehem vaneenevoorgenomene werken schreet'hj pDesensu rerum etmagia
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(1620 en 163s)'', rAstroloqicornm libriVII of klokles tegeljk met de gentiaan-sooxten
(1617en 1629)'',pphilosophla epilogisticarea1îs(1623)''
, runiversalisphilosophiaeseu metaphysicartlm rerum Juxta propria dogmata
partes 111 (1628)'',rphilosophiae rationis et
realis partes V (1638''
), enz.,en van zjne

een sieraad der bergweiden,zooalsde C.H.!Jï-

oni Tz
7JJ., die wj in c en d aanschouwen;

men vindtdeze in hetyebergtevan Piémont
en in datvanDauphinélnFrankrjk.C.glauea

TA'
?4PI. draagt blaauwe bloemen en groeit in
gediehten is eene uitgave bezorgd doorTobias Japan,
C. rapltncnloides L.heeft hartvorA dami.
mige wortelbladeren een stjven stengelen

Cam pania,een voormalig gewestvanIta-

aan

de ééne zjde een tros paarse bloemen

lië met Captla alshoofdstadtbesloegdeheden- 0n is bi
ulrelsj 0ns onder den naam van d'
daagsche provinciën Napelsen Caserta (v00ral een lastig onkruid bekend,-

heen Terra diLavol'
ol,benevensgedeeltenvan terwjlC.Rapl
uleulus L.ljnvormige bladeren
Salerno 0n Avellino (voorheen Principato draagten 0ok bj Onsin Gelderlanden overciteriore en ulteriore), en grensde ten zui- jsselOnderden naam van rapuntselvoorkomt.
den aan Lucania, ten noordoosten aan Sam- op onze heidevelden vindtmen n0g hetrondnium , ten noordwesten aan Latitlm en ten g
/
lt
z#ù klokje(C.rotundifolia L.).
zuidwesteli aan de Tyrrheensche Zee; het
Campanulaceën ofKlokiesbloemenis de

Nverd wegens zjne vruchtbaarheid door de naam van eenetwee-zaadlobblge plantenfàmi-

oude Rgmeinen rRej'
iofelix''enn0ghedenten lie metafwisselende,zelden tegenoverstaande

dage rcampakna t'
ellce''genaamd.Kaap Mise- bladeren,eindelingsche ofokselstandige bloenum , de V esuvius, de Phlegradsche veldenj m en, die enkelot't0t aren,trossen enz.verde rivier V olturnus, een paar meren enz. eenigd zjn,een methetvruchtbeginselzaâmgeven voorts aan dit gew esteene Ongemeene gegroeiden kelk, doorgaans met s-deeligen
bekoorljkheid,terwjleraan destedenBajae? zoom , eenbladige, afvallende,aan den kelkCumae, Misenum,Linternum ,Napels,Hercu- rand bevestigde,gewotmljk s-tandigebloemlanum,Pompeji,Ptlteoli,Cayuaenz.belangrjke kroon, veelal met 5 meeldraden,die aan de
herinneringen verbonden zjn.Deot
ldstebewo- keel van den kelk op den schjfvormigen
ners des lands waren de Oenotriërs,hierop vruchtbodem zjn ingeplant,metvan onderen
volgden de Ausoniërs, daarna de Etruscers
en toen de Samnieten,die zich in 235 vöôr
Chr.aan de Romeinen onderwierpen.
Cam panula L.,het voornaamste geslacht
uit de fàmilie der Campanulaceën.Het onderscheidt zich dool-klokvormigebloemkroonen

zaâ
'mgegroeidehelmdraden en z-hokkige,zelden

t0t een krans vereenigde helmknopjes,met

enkelvoudigen,behaardenstamperenonbehaarden stempel, en eene zaaddoos, die aan

den voetmetporiën Openspringt,mettalrjke

zaden.Dezefamilieteltondexscheidenegeslach-

met een vjftandigelzzoom.De stempelsheb- ten metvele soorten,en deze geslachten zjn
ben 3 tOt 5 spleten en de zaaddoozen 2 t0t5
hokken.
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naar Arabië, vertaalde een handschrift van
Eltclides en schreef Onderscheidene verhandelingen over sterrekundige Onderwerpen.
Johannesaywzz/osùf:.Campanltsteen dergrootste
geleerden van Italië in de 15de eeuw ,gebo-

ren in 1427 nabj Capua.Hj werd totschaapherder bestemd, maar Oefende zich in de
wetensehappen Onder de leiding van den ver-

maarden Laurenti'
us TQJJJ, waarna hj zich
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die der Lobeliariën, Stylidarlln en Campanuleën.

Cam panus. onder dezen naam vermelden wj:
Gioranni Ctuzecoz'lf.s, een uitstekend sterrektmdige der 9de eeuw,Hj volbragt eene reis

/

I

n0g wederin groepen geranqschikt,nameljk

toelegde op de regten en godgeleerdheid en
t0t secretaris van paus CallœtusIII benoem d
w erd. Diens Opvolger P ius 11 verhiefhem
eerst t0t bisschop van Crotona en toen van

Teramo,terwjlSiœt'
ttsIV hem,alsverdacht
van zamenspanning tegen hetPauseljkgezag?
in ballingschap verwees.Het overig gedeelte
van zjn leven bragthj dool'le Napelsen te
Siéna, waar hj in 1477 Overleed,een groot

4

%

aantal verhandelingen? ljvedenen, bl'
ieven,
gedichten,leerredenenenz.aehterlatende.Zjne
T0t de sierplanten behoort C.M edium .Z., werken zjn uitgegeven teRome in 1495 en
die in Frankrjk en Ttalië tehuisbehoort, te Venetië in 1502.OOk heeït11j in1470eene
en w aarvan onze a'fbeelding in a de wilde uitgave-van kbhltéfonins bezorgd.
tts Ctzzzlwtzzkvfy, een Italiaansch taalplant op '/adedernatuurljkegrootteen in b I'rancisc'
een meeldraad op 2/adedernatuurljkegrootte kundiçe, van wien in 1587 eene pouaestio
Campanula Aft?t7ïttv?.

Campanula Allftmf.

voorstelt.Op de Alpen zjn vele Campanul
a'
e Virgilmna''in hetlicht is verBchenen.

CAMPANUS- CAMPBELL.
Jokannes Campanns, een godgeleerde, die na een strjd van 2Jaar,waarin hjin3veld-

omstreekshetjaar1500in hûtlandvanGulik
geboren werd.Hj studeerdete Keulen in de
theologie en werd iu 1520 vandâârverdreven,
waarna hj in 1528, a1s een aanhangerder
leer van L'
utlter,voorlezingenhieldteW ittenberg.Hj verdedigdenameljk de stelling,dat
bj het avondmaal niethetlevende ligchaam
van Cltristîu genoten w erd.Tn 1531 keerde
hj terugnaarhetland van Gulik en schreef
er pGöttlicher und heiliger SchriftRestitution
und Besserung (1532)'')waarin hj deHervormers aanvielen de godheid van den Heiligen
geestontkende,waarna hj eenewederlegging
uitgaf der pluoci theologici''van Melaneltton
(1532)''.Men verhaaltvoorts,dathj aallde
boeren in het land van Gulik en Kleef vem
kondigd heeft,datdejongstedag nabj was,
zoodat zj hunne bezittingen verkochten en

slagen, telkens tegen ongeveer 70000 vjanden,de overwinning behaald had,eindeljkonderwierpen.Hj ontving daarvogl
'den dank
van het Parlementen de Bath-orde benevens
d0n titelvan baronet van den Koning. Camtp-

belleindigdezjne militaireloopbaan alsstadhouder en opperbevelhebber in Nieuw-Brunswjk,en overleed te Edinburg in 1843.
Tltomas Campbell, een beroemd Engelsch

dichter. Hj werd geboren te Glasgow den
zisten Julj 1777, studeerde er in de regten
el
zwoolldedaarna eenigen tjdinArgyleshire.
Eenige kleine gedichten van zjnehand werden met bjvalontvangen,en ditbragthem

t0thetbesllit,om de reqtsgeleorde loopbaan

te verlaten en zich te Edlnburg aan de dicht-

l
tunst te wjdon.Dââl.verscheen weldra zjn
beroemd gedichtrThepleasuresofhope(1799)'
den arbeid staakten. Cai
mpan'
l
tswerd in 1555 dat zich zooweldoor verhevene denkbeelden
door de R.Katholieken te Kleef in degevan- alsdoorzoetvloejendheidvantaalonderscheidt.
genis geworpen,en overleed aldaar in 1580. Op eene reis naarDuitschlandstudeerde hj
Cam pbell. onder dezen naam vermel- te Göttingen onder Heyne in (leGriekschelet-

tel*kunde en w as vervolgens ooggetuige van
D'
unean Campbell,een betàamd waarzegger, den slag bj Hohenlinden (1800)tdien hj in
wiensseeond d/AJ(zienersgaaf)in deromans eene schoone êlegie bezong.In 1801 vestigde

denwj:

van TF'
.SCPJJeene belangrjker0lvervult.Hj hj zich te Sydenham bjLondenendeederwerd in de 2de helft der17deeeuw inLapland vooral ill de Edinburgh Encyclopedia'' geboren:waarzjn vader,een Schotsch edel- eene reelts van lettel*kundige opstellen in het
man,m et de dochter des stadhoudersgehuwd licht versehjnen.Op zjne rAnnalsofGreatwas. Campbell was doofstom,maarhad van Britain tkom the aocession ot'George èIf1 to
zjnemoederde zeldzamegavegeërfd vani1
z the geace ot$Amiens (1808,3 dll
zl''volyde
de toekomsttekunnen lezen.Zj opl
mbaarde hetdlehterljk verhaal pGertrtlde OfW yomlng
zich reeds op zjn tiendelevenyjaar,en van (1809)'' dat doorzjnelateregedichten,z00alle kanten stroomden nieuwsgierigennaarden als mr
fheodoric (1824)'' en nThe pilgrim of
knaap,de cotlranten voerden strjd overhem , Glencoe ,,1842'', niet is geëvenaard.Zjne
en toen hj van eene avontuurljke reisnaar besteverzen verschenen in het rNew monthly
Nedexland in Londen terugkeerde,werd zjne magazine''.Na eene tweede reisdoorDuitschaankomst als eene belangrjke gebeurtenis land gaf hj zjne pspecimensofthebritish
algemeen vermeld.Zjne eigene toekomst was pûets (1819 tOt 1821,7 dln,1841 in 1 dl)''
hem intusschen verborqen,wanteen offider, m et levensberigten en aanmerkingen in het
die overzjnevoorspelllngen Ontevreden was, licht- een der bestehandboeken derEngellokte hem naar eene eenzame plaats en gaf sche diehtkunst.In 1820 hieldhj in hetSurhem een gedtlchtpak slagen.Eenskwam eene Vey Institution Vool*lezingen Over poëzie,en
vrouw t0t hem ,verlangende, dathj in de in 1825Ontwierp hj hetplan vooreeneunitoekomst lezen mogt?dat hj haar eehtgenoot versiteitte Londen.De hoogeschoolvan zjne
zou worden.Dit geschieddeen hjleefdena geboorteplaats benoem de hem in 1827 en in
dien tjd zeer stil,hoewel hj voortging met de beide volgendeJaren t0t lord-rector.Inhet
het genezen van tooverkollen en bezetenen. rMetroilolitan magazine'', sedert1831 onder
Ot'Campbell00n bedrieger was ofzich zelven zjne redadie staande,beschreefhj een uitstap naar Algiers, en verzam elde later deze
misleidde,zalwel Onbeslistbljven.
Archibald Campbell, een Britsch generaal. opstellen onder den titel rLetters fkom the
Hj trad in dienstbj hetIndischelegerennam South (1837)''.VoortsschreefhtlpluifeofMrs
deel aan de veldtogten onder Abercrombie en Siddons(1837)':en rluifeofPetrarcha(1841)''
den m arkies ran Cornwallis,alsmedeaan het en overleed te Boulogne den 15denJunj 1844.
verdrjven der Nederlanders uit Cochin,van Eene verzameling zjnertkaaijedichtwerkenis
de kust van Malabar en van Ceylon,voorts m eerm alen uitgegeven.
aan de gevechten met Tippo-saib en de beJoltn, lord Campbell, een Britsch regtsge-

storming van Seringapatam.Later streed hj
onder Wellinyton in Spanje en werd in 1821
kolonel van het 38ste regiment.Daarna ging
hj wedernaarIndië en werderin 1824,bj

het uitbarsten van den oorlog metBirma?met
het Opperbevel belast. M et 10 Europes
'che
regimellten, die weldra door het klimaaten

velerlei ontbering werden gedund,drong hj
door in hetbinnenland t0tdigtbj dehoofd-

leerde en staatsman.Hj werd geboren te Cu-

parbj Edinbury den 15denSeptember1781,
studeerde te Edlnburg en begafzich vervolgensnaarLonden,waarhj geruimen tjdals
reporter (berigtgever) ten behûeve van het
dagblad pMorning chronicle'' werkzaam was
en zichvervolgenswjddeaanderegtsgeleerdheid.Den roem ,dien hj in datvak verwierf,
verhoogde hj door zjne keurige verslagen

stad Oemerapoera) waar zich de Birm= en, van regtszaken) die voor de vonrnnnAlnte ge-
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regtshoven werden behandeld. Als redenaar

Campe.onderdezen naam vermeldenwj:
washj minderhooqaangeslagen,zoowelwe- Joaohim A àïzlrïc/z Campe, een uitstekend
gens zjne eenvoudlge wjzevan spreken als DtlitschOpvoedkundigeenschrjver.lljwerdgewegens zjn Sehotsthen tongval;toch werd boren den 29sten Junj 1746 in het land van
WJ
ihj
*shj t0t1id van hetParlementverkozen,waar Brunswjk 0n studeerde te Halle in we
derd
hj t0t de partj der W higsbohoordeen bj begeerte en godgeleerdheid.T111773
beraadslaqingen over regtsaangelegenheden veldprediker,doch debemoejingen vanBasegrootell lnvloed had. Onder het '
W hig-mini- dotv, Om het onderwjs tehervormen)wekstérie werd hjattorney-general,engedtlrende ten zjne aandacht, en hj gafderhalve met
de crisis van 1835 droeg hjdoorzjne rede bljdschap gehàor aan de benoeming van
rans'
pt
zzlDessan,waardoorhj alsopniet weinig bj t0t de nederlaag derTories. vorst I'
Toen in 1841 de '
W hig-regéringtenvalrleigde) voedingsraad 0n leeraar geplaatst w erd aan
Baw erd Campbellbilnoilm d t0tlord-kalzselier van het pas-gestichte Philanthropinum.Toen .
Ierland en t0tpair,maarhj moestreedsna sedotv) de stichter dier school, hetbestuur
verloop van w einige weken eerstgenoem de daarover nederlegde, kwam Campe in zjne

betrekking aan een Tory-mau afstaan.Bj de plaats.Hj zag zich echterin zjnehoop benieuwe optreding van een W hig-ministérie in drogen)legdezjnebetrekkingneder,eng'rond1846 verkreeg hj dellpostvankanseliervan vestte zelf eene schoolte Trittow , nietver
Lancaster en zittiug in het kabinet;in 1850 van Hamburg.HoewelzjneOndernemingzeer
werd hj t0t lord Opperregter der Qtleens goed gelukte,besloothjreedsin1786,wegens

bench en in 1859 t0tkanselier van Engeland vermindering van geest- en ligchaamskracht,
bevorderd.Hg OverleeddenzlstenJunj 1861, om zich uitsltlitend aan letterkundige werkde levensbeschrjving van een aantalBritsche zaamheden te wjden.Doch reeds een jaar
staatslieden achterlatende.
daarna belastte hj zich,op verzoek van lTaSir COJI Campbell, een Britsch generaal. rel,hertog 'van .frzlzlyçt
lt/k,wedermetdereorgaHj werd geboren teGlasgow in 1192,streed nisatiederscholennaarphilanthropischebeginseeerstin Spanje e11nam deelaan deexpeditie len.Ztjn arbeid werd zeerop prijsgesteld:
naar MTalcheren.Later werd hj ingedeeldbj de hertog benoemde hem t0tkanunnik en lahet Spaansche eorps van generaalBallesteros, ter t0tdekaan derSt.Cyriacus-stichting.Velen
streed in onderscheidene veldslagen en werd echter waren niette vreden Over zjnemaatbj debestorming van San Sebastian gewond. regelen ot'kwam en daartegen in verzet?z00Daarna begaf hj zich naarAmerika en be- dat Campe afstalld deed van alle openbare

dwong als majooreen opstand teDemerary. betrekkingen en zich,daar hj zeerbemiddeld
In 1832 werd hj luitenant-kolonel,in 1841 en eigenaar van de p'W aisenhausschulbuchkolonel,onderscheidde zich in den oorlogmet handlung'' te Bltlnswjk was)uitsluitend beChina,voerde in 1848 en 1849 hetbevelover paalde t0t de bewerking van zjn p'
W örtereenedivisiein Pendsjaub en werdaldaarwe- buch der detltschen Sprache (1807- 1811,5
dez
-om gewond.Aletbeleid bestuurde hj erde dlnl'' en het hiermede in verband staande
Ondernemingen tegen dfl bergvolken)en gedu- j,sTerdeutschulzgswörterbuch (1815)':.Zjnerusrende den Krim-oorlog (1854)bevond htjzieh tige levenswjs vond slechtseenigeafwisseling
bj het leger van lord Raylan als chefder in reizen naar Engeland,Frankrjk en Denebrigade Hooglanders, waarmede hj in den saarken en ir1 het bekleeden der betrekking
slag aan de Alma generaal B rolvn te hulp
snelde, de Russen terugwierp en de hoogten

van afqevaardigdenaar Cassel(1808).Na het

voortrukken van L'
èrand'
l naar Balaklava
verhinderde. Gedurende den veldtogtvan het
volgende Jaar vormde hj met zjne troepen
dereserve.In 1856 zag hj zich benoemdtOt
inspecteur-generaal der intànterie,en in 1857
bj den ppstand in Hindostan werd hj Opperbevelhebber der Britsche krjgsmagt. Nadat
hj doorbeleid en dapperheid de bewegingen
t0t rust had gebragt,werdhjjmetden titel
lord ClydetOt pair verheven en t0tltlitenantgeneraal benoemd.Nu keerde hj naarEngeland terug en stapte onderdaverend gejuieh

toestand,en overleed den 18denOetober1818.
Campe w as een uitm untend paedagoog,bezield met warm e liefde vool- het opkom end

voltoolen van zjn woordenboek was zjne
bestormde. Hj werd bevorderd tot generaal- geestkracht tlitgeput. Sehoon gezond van ligmaloor en bewees vervolgens n0g belangrjke chaam ,verloorhj allehelderheidvangedachdiensten,toenhj Opden 25stenOctoberden aan- ten,en zelfs de gewone heerschappj Over de
val der Russische cavalerie afsloeg en het taal.Hj verkeerde eindeljk in een kiudschen
geslacht, vrj valz alle pedanterie, afkeerig
van alle sentinlentaliteit en steeds jverig,Om
practische menschen tevormon.lljverwaehtte

alles van het verstalzd,en was dien ten gevolge met de beoefelzaars del-schoone kunst
zeer weinig ingenom en. Alles metonde met

den maatstafdernuttigheid,gevoeldehjmeer

aehting voor den uitvlndervanhetspinnewiel,
dan voor den vervaardiger van hettèaaistege-

des volks te Dover aan wal.Den 9den N0- dicht.Dit alles bljkt duideljk uitzjnegevember 1862 werd hi
j bevorderd t0t veld- schritten, bjv. uit zjne rFragmente iiber
maarschalk maarhj overleedreedsden14den m ehrere noch unbenutzteFördertlngsmittelder

Augustus des volgenden Jaaa. W êlhad hj Industrie''. Ook in zjjn algem een gelezen
begeerd, dat hj op het kerkhofvan Kensal- Robinson Crtlsoë''staathet Helg uzelven''
Green z0u worden begraven,maar Op lastder o? den voorgrond.Vooralheef
t hj eene meKoningin werd zjn stoffeljk overschotin de nlgte geschritten voor de Jeugd in hetlicht
gegeYen) die onder den titel rsâmmtliche
W estminster-abtdj bjgezet.
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Kindem und Jugendschriften''in1811teBruns-
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Cam poche-hout is eene verfstof, die in

wj
lki1130 deel
tjesçedrllktztjn.Daarvanwer- groote hoeveelheid uitYucatan,bepaaldeljk
den onderschtlidene ln anderetalen overgezet.

uit de stad Campêche,wordtuitgevoerd.Het

Zt
jne Opvotdkundige opstellen zjn vooralge- is hethoutvan een boom,die 10 t0t12Ned.

plaatst,in de ppëdagogische Unterhalttlngen'' el hoog w ordt en den naam draagtvan Haeen in het r'
Braunschweigtlr Jotlrnal''.Daarin wzc/ozz/lozà Campeeltlanum.De paarsgewjsge-

wolden vele vooroordeeltm valzdien tjd bestl
*eden, en ztj zjn desgeljks in 30deeltjes
btjeengebl*agt.Belangrjk is voorts zjne 0nvoltooiderschlllencyklopidie'',en zjne rRevision des gesammten Erziehtlngswesens (15
dln)''.O0kheetthjeenigewjsgeerigegeschrif-

plaatste bladeren zjn gevind en debloemen

eerst purperrood en daarna geel.Hethoutis
rood van kleur, maar men kan er o0k door

bjvoeging van ammoniak eene blaauwe,van
jzer eene brtline,en van koper eene zwarte

verfstofmedebereiden.Tndegeneeskunstwordt
ten,inzontlerheid overzielkulzde,in hetlieht eenafkookselvandithouttOtbloedstelpinggegegeven,terwjlvoortszjne jverigebemoei- bnlikt.

#
jingen zich uitstrekten t0t de Duitschetaal, Cam pen.Onderdczennaam vermeldtl
nwj:
die hj van tallooze inkrtlipselenwensehte te Jan '/lzl Campen, een Nederlandsch gezuivcrelz. Hierbj luisterde hj echterte zeer leerdo, geboren te Kampen Omstreeks het
naar zjne thooretische begrippen en verloor jaar 1490.Hj ontvingvermoedeljk onderwjs
uit hetOog,dat eene levende taalzich olzop- in de Oude talen van Aleœander Aà./'
lf.
:te
houdeljk Ontwikkelt.Nietteminbljftzjngroot D eventer, Oefende zieh voora'l in het Hewoordenboek n0g altjd een zeer belangrjk breeuw sch en gaf vervolgens te Leuven les
w erk.
in deze taal, zoodathj hier,na eenereis
Anylt8t Campe, 00n Duitseh boekhandelaar door Duitschland,t0thoogleeraal
,in hetHeen e0n neefvan den voorgaando,geboren te breeuwsch wertl aangesteld.Hj nam die beDeensl
?n in 1773,die met zjn broeder J'
tli'
tts trekking waart0t1531,toen hj zieh weder
(geborcn in 1794) aan het hoofdkwam van op reis begaf,eerst naar Italië,waarhj te
den aanzienljken boekhandel onder de irma Venetië 2jaarvertoefde,toen naarPolen en
!
?lloffman und Campe''teHamburg,waarhj vervolgens naar Rome,waar hj metgroote
ln 1836 overleed,terwjlbeiderbroederIb-ie- Onderscheiding ontvangen en met kerkeljke
tfdc/z(geborellin 1777,overledt?n in 1846)te bedieuingenbegittigd werd.op zjneterugreis
Hamburgv00r eigen rekening hetrMuseum fiir naar Lcuven werd hj echterteFreiburg in
Literatur und Ktlnst'' stichtte doctor in de Breisgau op d0n iden September 1538dool
-de

wjsbegeertewerd,eenuitgebreidenboekhandel pest weggerukt.Hj schreef Onder anderen

te Neurenberg grondvestte, in 1825 den eer- rDe natura litterarum et punctorum Hebraisten stoot gaf aan het tOt stand kom en van corum aliisque ad exadum gram maticenneceshet rBuchhiuz
'dlerverein''te Leipzig,eneenige sariis,ex variis Eliae Levitae Opusculislibel-

gesêhriften in hetlichtdeed versehjnen,z00- 1us(1520)''.
als rEeliquien von Albrecht Diirer (1827)'' Jacob 'van Campen, ook Coomans en Jaoob
J'
lsyz. geheeten. Deze, geborelz te Ilsselen een rMalerlexil
tol
z (1833)5'.
Cam pêche, eigenljk Ran Fo-t
zzicie
vco de muiden,w as een der aanhangers vandenweCtZVI.PJCA:, is eene ztad aan de w estkust van
het Mexicaansche schiereilaild Yucatan, ligt
aan den mond der Rio de San Francisco,aan
de evenzoo genoemdebaaiderGolfvanMexico,

derdooper Jan .f:fzkd/t
:z. te Leiden en w erd
dnor dezen aangesteld t0t bisschop van Am -

sterdam. Hj hield hier vergaderingen,doch
schjl
zt afkeerig te zjn geweestvan alle 0pen is 0r debelangrjkstehavenplaats,die9000 roer. Toen echter zjne geloofsgenooten,door
inwoners telt. Zj heett van de zjde der zee dw eepzuchtvervoerd,naakt door de stad lieeen tkaaivoorkomen,isregelmatig rebouwd, pen en er sprake kwam van een toeleg,om
door bovallige w andelplaatsen Omrlngd, be- de stad te overrom pelen, beschotnvde men
zit eene zeevaartschool en onderscheidene ran Campen als den aanvoerder el
lwendde
sehoone lterken, doch heeft gebrek aan drink- langen tpd vruchtelooze pogingen aalz, om
water,daar zj zich verhett f
)p onderaardsche hem in llanden tekrjgen,totdateindeljk zjlle
gewelven uit den tjd der Indianen.llet kli- schuilplaats onder de turfontdekt werd.Hj
maat is er zeer w arm ,maar niet ongezond. bekende, dat hj herdoopt'was tln ook audeDe njverheid bevindter zich Op lagen trap, ren herdoopthad,doe,
h hield staande,dathj
maar de handel, vooralin eampêchehout en geenerleideelhad aan etl
11verraderljkonaanwas,iszeergroot.D ezestad,in 1540gesticht, slag tegen de stad. Niettemin werd hj den
werd bj herhaling doorzeerooversgeplunderd. loden Julj 1r35 gtô
vonuisd en Op eene grtlwIn 1842 is in hare nabjheideengevechtvoor- zame wjze ter dood gebragt.

gevallen tussehen de inw oners vau Mexico()n
Jaeobvan Campen,tlellbt?l'oelzzd Nederlalldsch
di0 van Yucatau,hetwelk Onbeslist bleet'.La- bouwlkt
lndige, goboroll to Al
A10l
*Sf00l'
t. l1j
ter maaltten de M exicanen zich meester van legdt) zich aanvankeljk t0e op de sthillltlrde hoogten in hare nabtjheid, maar werden kuust, volbragt eene rëis uaar Italië, en
in dtln aanvang van 1843 vandaar verdrcven, sehjnt zieh aldaarvoornameljkt0tdestshf
lontl
terwjl die van Ytlcatan den 4den Februarj bouwkunsttehebbenbepaald.InhetVadel'lalld
daaraanvolgtlnde Olzder hetbevelvangenel'aal teruggekeerd,vestigdo hj zich (p
l
nlstll?t,l)
s ltttt

Lleryo tegtlljk mt
ltdezegepraalhunlleonaf- jaar 1628 te llaarlenl,en lnttnig g'tlbollAv getlft
hankeljkheid verwierven (zie voorts ondei
* thansnoggt
ltuigenisvauzjnegrootl)btl
kwaamheid,zooals het Mauritshuis (thanslletMuYyatan).
V.
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séum)te'sHage,het Trippenhuis(thanshet
Rjks-muséum) te Amsterdam,hetvoormalig
huis te Rjswjk, depraalgraven van Tromp
en van Gc/zl,en voo1
-alhetRaadhuis (thans
hetKoninkljk paleis)teAmsterdam ,hetwelk

het gebied der ontleedkunde onderscheidene
nieuwe ontdekkingen gedaan,zooals die der
gehoorwerktuigen van de visschen, die van
den toegang der ltlchtt0t de holle beenderen

der vogelen,enz.Hj had eene grootevaam

door bevoegde beoordeelaars steeds een mces- digheid in hetteekeneumetdepen,schilderde
terstuk van bouwkunst is genoemd.Slechts m et olieverf)boetseerde,en wasdaarenboven

2 jaar overleefde hj de voltoojng van dat zeerbedreven in hetsohrjven ensprekenvan
werk,daarhj den 13den September 1657op verschillende klen. Behalve een aantalOrazjne buitenplaatsRandenbroek bjAmersfoort tiën,heefthj meer dan 50verschilleudeweroverleed en in laatstgenoemde stad in de ken in het licht gegesren, waaronder zich
Groote Kerk begravenwerd,waarzjnevrien- trouwens vele nverhandelingen''bevindenvan

den een kcuriggedenkteekenterzjnereerheb- kleinen omvang.M'j vermelden van zjnegeschriften pD em onstrationum anatomico-pathoben doen verrjzen.
Pieter ,tm , Campen,een Nederlandsch wis- logicarum libridt
lo (1759- 1762,2 dln f0)!'
en werktuigkundige.Hj werd geborenteLei- DOntleedkundige beschrjving van hetgehopr
den den llden October 1750:wasOnderwjzer dergekieuwde visst
shen (1762)'',rDeoptima
in de wis-,landmeet-,aardrjks-en zeevaart- methodo insitionis variolarum (1774,door de
kzlnde aldaar, behoorde t0t de oprigters van Academie te Toulousemetgoudbokroondl''
hetthansn0g bloejend genootschaprMathesis Verhandeling over den aard en genezing der
Scientiarum Genetrix'' en schreefonderschei- longziekte (bekroond doorde K0ll.Academie
dene werkent zooals rGrondbeginselen der te Lyon metden eersten prjsl'',yverhandebotlwkundige rekenkunde (1780)'')pGronden ling Over het zamenstel en den lngang der
der l'ekenkunde (1801, 2 dln)'', rGrondbe- lucht in de groote beenderen der vogelen'')
toogoverdekenteekenenvanverschillende
ginselen der algebra ofstelkunst (bj herha- pver
*@*
ling uitgegevenl'', rGronden der werktuig- natlen Ol1Z. Nattlurkllndige verhalzdelingcn
kunde (1803,2 dln)''enz. 00k vervaardigde over den Orang-outang en andere aapsoorten
hj gedichtell,en overleed te Spaarndam den enz.(1779)'', pverhandeling overden besten
7den Februarj 1820.
schoen (1781,Ook in hetLatjnenFranschl',
Cam per.Onderdezennaam vermeldenwj: Verhandeling over de beenderen der OnbePetrus Ctrzzl.pdr,een uitstekendNederlandsch kende vissehen,welko in den St.Pietersberg
geneeskundige,geboren te Leiden den llden bj Maastrichtgevondenworden(1786,gedrukt

Mei 1722. Hj gaf reeds vroeg bljken van in de PhilosophicalTrausactionsteTuolldenl''.
een uitstekenden aanleg,en zjnvaderspaarde Na zjn dood vexschenen Onderanderen rDisgeene m oeite,Om dien teOntw ikkelen.Nadat sertationes decem , quibus ab illtlstrissim is
hj in velerleizaken - zelfsin hetdraajen Europae academiis palma adjudicata (1798)''.
en timmeren - Onderwjs Ontvangon had, Camper was lid van de Hollandsche Maatoefendehj zich aan de hooges
choolOnderde schappj van Wetenschqgen te Haarlem ,van
leiding van M nssehenbroek (!n '.:Graresandein de Koninkljke Academlen te Edinburg, te
de natuurkunde en vervolgens Onder die van Parjs en te Tot
llousetenz., en van 1772 t0t
Galtbins,ran Royen en A lbinus in de genees- 1781 verwierfhj elk jaar eene gotlden eere-

kunde,zoodathj in 1746 Op denzelfden day penning.

: Camper, oudsten zoon van
t0t doctor in de wjsbegeerte en in de medl- A driaan Gï//:.
cjnen bevorderd werd. Om aan den wensch den vool
*gaande.Hj werd gebol-en teAmsterzjner ouders te voldoen,beteugelde hj zjn dam den 3lsten Januaxj 1752, studeerde te
verlangen Om te gaan reizen, en begafzich

Franeker en to Leiden,legde zich vooralt0e

eerst een paarJaar later naar Engeland,om
er Oxford en Cambridge te bezoeken.Daarna
ging hj naarFrankrjk,Duitsehland en Zwitserland en werd inm iddels beroepen t0thoogleeraar in de wjsbegeerte, genees-en heelkunde te Franeker,welkebetrekking hj in

op de delfstof- en aardkunde,Op de vergelj-

Staten, terwjl hj in 1787 zittiny kreeg in
den Raad van State en te'sHageçlngwonen.
Gedurende de burgertwisten van dledagen be
hoorde hj tOt de Stadhouderljkepartj.Hj

school te Franeker, in 1807 1id der com m issie t0t verbptering van hpthooger Ondel*-

kende ontleedkunde en Op de sehilderkunst,
en werd door W illem V benoem d t0tdrost
van de baronnie Cranendonk en van de stad

Eindhoven. llj deed vervolgcns grootereizen
door Frankrjk,Ttalië en Zwitserland,waar
1750 aanvaaro e,doch in 1755 m et eeneder- hj zjne mineralogische kennis aanmerkeljk
geljke aan hetAthenaeum teAmsterdam vem uitbreidde. Na zjn terugkeer overleed zjn
wisselde.Deze legde hj echter nederin 1761 beroemde vader,en hj beschreefdienslevensen vestigde zieh Op het buitengoed K lein- l0op Onder den titel mluevensschets van P.
Lanltum bjFraneker,om zich geheelaande Clweer (1791)'',terwjlhjhetdoorzjnvader
wetenschap tewjden.TweeJaarlatergafhj aangevangen werk pover dewalvisschon''v0levenwel gehoor aan eene beroeping al
g- tooideen t
.s hoo
litgaf.In 1793 werd hj Ontvangerleeraarte Groningen,voor welken posthj10 generaal der floreenen in Friesland, welke
jaar daarna bedankte, om zich weder naar betreltking hj na de Omwenteling van 1795
Friesland te begeven.Hier werd hj lid der nederlegde, in 1803 curator van de hooge-

nverleed te 'sHage den Tden April1789.
D eze uitstekende geleerde heeftvooralop

wjs, en in 1812 rector van de hoogesehool
te Groningen. Hj bedankte echter voor dien
post,omdathj Franeker nict wilde verlaten,
en w erd daarna inspecteur dier universiteit.
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In 1814 werdhjmetanderen toegevoegdaan m0nwas?leverdehj bj deze hetd001.Hamde commissie t0t regeling van het'hooger 0n- .::3314r/14 opgesteld ontwerp van grondwet in,
derwjs,en zag zich vervolgensbenoemd t0t dat w0lnaar de Belgisehe zweem de,doch de
president-curator van hetAthenaeum te Fm - vrjzilmige beginselenvandezemiste.Hierdoor
neker.Later wo'
rd hj eommies-generaal (1e1' werd zjne positie onhotldbaar,weshalvehj
convoojen en licenteninFriesland,envertrok reedsinJtll
zj 1818aftrad,dochindevolgelde
in 181.9 a1s lid van de Tw eodl) Kamttl-de'
r maalzdt0tgevolmagtigdevan Prtzisson bjhet
Staten-Gentq-aalnaar 'sllagt),waar hj den Centraal Bestutlr van Dtlitschland benoemd
5den Ftl
brualj 1820 overleed.Hj schreot'uog prerd. llier zocht hj de souvereiniteit van
een pvoorsteleener verbdprde classiieatie in Prtlissen te handhaven en tevens ditrjk Op
dereptilia,bt
lkend onder dt
ln naam vanhage- den weg (lener gezonde Dtlitsche staatkunde
dissen en slangeu'' el1 rverhaudeling Over teleideu.Hj bestreed hetdenkbeeld van een
eonige minder bokelzde deolen van het g0- Dtlitsoh Keizorrjk,verzetto zichtegen(
1eontraamte der hagodis in don St.Pidersberg''. worpeuv) collstitlltie!alste democratisch, en
Hjwasriddervan d0 ordederUnie,van de lokte hiertegi
an een protest uit van 31 regéeersteklasse van hetKoninkljkNederlandst
!h ringyn.Il
A 1849f
?1 1850 washj 1idvan het
Instituut,van de Hollandseht? Maatsohappj Prtllssisttht)Itarlemelzt,verdedigdeinh0tVolksvalzW denschappen en valleenaantalgeleerde htlis te Erftlrt het aannemen van de constigenootschappollin het buitenland.
tutie ey
t bloe(in haargehottl),voegdezich in
Petrns Camper, 00n Z00R van den V00r- dejaren 1850 en 1851 bj de oppositie,zeide
gaande. Deze zag in 1817 a1sstudentzjno daarlla llet staatkundig leveil vaarwel, en

Latjnsehe prjsverhandeling over Vondelmet keel-denaar zjnebalzkiers-zaak terug.
gotld btlkroond,en was daarna conreetor der
Otto Ctuoz.j
?/ztzffs:s, een broeder van den
Latjnsohe scholen teZtltftl
n.D00rhem wer- voorgaande en minister van Financiën in
den uitgegeven yBloemt
tnknopjes val
z ol1b()
- Prt
lissen.Hj werdgeboren teHi
inshovenden

kenden illhotld oteerste dichtkuudigeproeven

zlsten Odobt
)r 1812?stt
ldoerde te Bolm ,Hei-

(1818)'',gEul-ipidisElttstl
-a(1831)95 Antigono,
treurspel, naar het Griekseh van Sophocles
(1834)''enz.Hjwaslid van hetProvil
zciaal
Utrechtsch genootschap (
)nvan deMaatsohappj
van Nederlansohe letterktlnde teLdden.Latel'
legdehj hetconrectoraatnedel',werd R.Ka-

delberg!Aliii
lchen en Berljn in del'egten en
legde zlch tevens t0e O1)staatskennis,wjsbegeerte e1
i ktmst.In 1834werd hj referendaris bj het distritts-bestt
mr te Ketllel
z,in
1837 assessor bj hetbestutlrteAlaagdenburg,
elz in 1840 goplaatstbj hetdepartementvan
flnanciën teBerljn.Daarlla zag hj zieh toe-

tholiek en overleed als monnik.

Cam phausen.onder dezen naam vermel- gevoegd aan het besttltlr te Coblenz en te

Trier,en werd in 1844 t0tregêringsraad beden wj:
L'
ttdolfCt
XZZI
.
/IAI-,
S6Z),ëolzPrt
lissisehstaatsman. vorderd.Niet laug daarna wel-dhjwedernaar
Hj werd geboren den 3den Januarj 1803 te het departement van fil
zal
zciën te Berljn geH iinshoven in het distriet Aken,bezoehthet roepelz en t0t rgeheim Finanzrath''bevorderd.
gymnasinm te W eilburg en tle handelsscholen Hj is de stttllervan eel
z ontwerp tOtheffing
teRhoydtenBurgen wjdde zich vervolgens eentlr inkomsten-belasting, hetw elk in 1847
aan
den
Landdag
we
rt
l
voor
gelegd.Alslidvan
aan den koophandel.(
I1à1825vestigd: hjmet
een anderen broedereelze bank ttlKeulelz,en dePrtlissischeTweedeKamerenvanhetVolksw as er weldralidvalzdenRaad?van deKam er huisttlErfurtbahoord(
)hj,eveltalszjnbroevan Koophandelenvan andereeorporatiën.Hi
j der,t0t de geluatigd-liberale parti
j.Hi
j was
streed zoowel voor den aanleg van spoorwe- werkzaam als een uitstt
lltend verslaggtlver
gen als voor vri
jheidvan handelen njverheid, ovtll-vraagsttlkkelzvan finaneiulen aard.Later
terwi
jl hi
ov
i in 1841 te Ketllen t0td()groud- verliethj de staatsdill
nstenwerd,alsopvolger
r,voorzittereener
leggers behoorde van de Alaatsehappi
j vall van delzm inisttlr roytWo//zc'
stoûlusleepdienst,waal-doûr hetvttl-ltett'r op do Llalldellllaa,
tstt
llatllli
l.Rtjk?.ongt
lhtl
wd en onat'
.
.
.
l (/1- zpue bfatus
stjyjjjjs g:.
Ri
jn aanl
zlerkeljk btlvordtlrd werd. Tlz 1842 llaklkeli.lk llield hi
lg vau Nveldadige ooglzzerzag hj zich door Keulen afgevaardigd naal- optlllcl tot bevllrderil'

delzProvincialen Landdag,waarhj belangrjke lttl'
l.1.
n Ot'
lttl
bel-18Gt)Averd hi
jechterlninister
eydten
voorstellen ter tatblbragt olutreutde vrtjhltid valzFinauciullin plaats vallron t/fj'r llvau drukpers en de vomning etllli'r volksver- kon ziç
th llitt lllt't (
1: luaatrpgelll
ilvalz zi
jn
tegl
lnwoordiging. Bj d(
) veldtlelc
lhttid tlt
ll-li- 'vtltpl-gang-t-,l-'vtq-ilklltigtlll, tlit)tlell defieit op de
bt
l
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t
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u
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f
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e
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berale parti
jvoegt
le hi
jzich bi
jtltcouserva- hi
tieve fractie, en in Febrtlari
j 1848 had hi
j btllastillglln svittttà tllrltklln?
-j t
1()
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)d dit (
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zitting in het ligtthaalu van Gtldeptlttltlrdtln ttl (sbllversie tler staatssrlttlld (-,11(1001-verluilzde-

r het
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CAMPHAUSEN- CAMPHORA.

der van veldslagen, t0t de Diisseldorfsche beneden 1800 C. overgaat, is de camphine
schilderschool behoorende.Hj werd geboren aanwezig.Xen schudt het om meteenesterke
te Diisseldorfden 8sten Februarj 1818,be- kali-loog en distilleert het daarna over een
zocht ex eerst het gym nasium en toen de mengselvan l
talk en kali,en delaatste sI?o-

schilders-académie.Bj voorkeurschilderdehj
paarden en oollogstooneelen,en hj nam ter
verdere oefening dienstbj een regimenthussaren.Reedszjneeerstegrootestukkenn'rilly
bj Breitenfeld''en rprins Eugeniusbj Be1grado''bezorgden hem veel l0fy en hj v0lbragt daarna, t0t zjne volmaking, onder-

ren van iodium verwjdert men doorrectlicatie over natrium. In zuiveren toestand is

de camghine eene kleurlooze, dunvloeibare
0lîe, wler reuk naar '
dien van foelie en
terpentjn-olie zweemt.Zj isligter dan wa-

ter, kookt ttlsschen 1670en 1700 C.,bralzdt
met eene lichtgevende, w almende vlam ,
scheidene reizen door N ederland, België, en lost niet Op in water en spiritus,maar

Zwitserland en Opyer-ltalië.Nazjntertlgkeer wel in alkohol,aether,terpentjn-olie en pete Diisseldorf sehllderde hj nGott
fried ran troleum.
Boltillon bj Ascalon'',en leverde vervolgens In denjongsten tjd heeftmenechterondereen aantal indrukwekkende krjgsgebeurte- scheidene lichtgevende stoFen met den naam
nissen.Na 1850 bepaalde hj zich vooraltot van camphine bestempeld, bjvoorbeeld vele
d
eleschiedenisvan Pruissenenschilderderui- soorten van photogeen,mengselsvan terpenterbeelden van Frederik de Groote, SeydlLtz, pjnolieen wjngeestenvooralyezuiverdeterrederik 11 en het pentjn-olie.Diezuivering geschledtdoordistilZIJFI:A) enz. - voorts I'
dragonder-regiment Ansbach-Baireuth''17over- latie over kalk of chloorkalk, waardoor de
togtvan Bll
iolteroverde Rjn bjKaub,,pDe olie zelve weinig verandering ondergaat,terontmoeting van Blûclter en W ellington bj wjlde bjgemengde bestanddeelellverwjderd
Belle-Alliance ('
WTaterlool''
1 DHet koraal der w orden. Men verm engt de Olie met dezelfde
PruissischegrenadiersnadenslagbjLeuthen'' hoeveelheid water en voegt er een 50stegeBlûcl
tera1sZweedsch kornetbj Belling 4e- wigtshoeveelheid gebluschten kalk bj,waarna
vangen genomen''enz.O0k uitdenSleeswlk- men voortgaatmet distilléren zoolang er n0g
Holsteinschen Oorlog (1864)heefthj als00g- oliedroppels overgaan. Het destillaat vormt
getuige tafereelen Op het doek lbragt,desgeljks uit den oorlog van Pruissen tegen
Oostenrtjk, zooals zDe verovering van een
Oostenrjkschen standaard door een Oftieieren

eenige manschappen van een Pruissisch dragonder-regiment'' De ontm oeting van den
Kroonprins en prins I'
rledrielt Karl Op de
hoogte van Chlum'' enz. Campltausen is lid
der schilder-academie te Diisseldorfen sedert
1859 professor in het historie-schilderen al-

2 lagen,en de bovenste van deze is de cam -

phine. Zti wordt van deonderste laag afgezonderd en is dan gewoonljk l
zog troebelwegens de daarin aanwezige waterdroppels,w eshalve men ze om schudtm et versch-gebrande
gips, laat bezinken en dan door vloeipapier
flltreert.
Men lost 00k we1chloorkalk op in 50-maal
zooveelgew igt aan w ater en laatdeOplossing

helder worden,waarna men er11/amaalhet

daar.Hj isermedewerkeraan de pDiissel- gewigt aan terpentjn-olie bjvoegt en t0tde

dorfer M onatsheften'' en aan het rlfunstler- distillatie overgaat.Ook dan wûrdthetbovenalbum '', voorts aan de geïllustreerde uitgave ste gedeelte van het distillaat met gips beder w erken van W ashinyton Tr'pïzw en der handeld en gefiltreerd.Bj dezemethodezjn
gedichten van Uhland.Grooten roem verwierf door dewerkinq derchl
oorgeringehoeveel-

hj door zjn rordonnanzritt'',diezichin1866 heidterpentjn-olleeenigzinsOmgezet,waardoor
op de tentoonstelling te Brem en bevond.Een de camphine een aangenamen geur verkrjgt.
ruiterbeeld van I'rederik de Groofe, op last In de open lnchtwordtdecamghi
ne navervan den Koning van Pruissen vervaardigd, lOOt
) van eenigen tjd geelen dlk.In vergewerd in 1870 ten toon gesteld.O0k delongste ljklng met andere lichtgevende stoFen,die
Duitsch-Fransche oorlog heeft hem stofgele- tegenwoordig in groote hoeveelheid uitbruinverd voor prachtige doeken; de ontm oeting kolen verkregen worden,zooalsphotogeen en
van ron .
fit
swzt
xrck en Napoleon heefthjopde solar-olie, is de camphine duur, w eshalve

plaats zelve geschilderd. In al zjne voortbrengselen betoont Camtphawsenzicheenechten
kunstenaar: bj wien eene geniale compositie
de hoofdzaak is.Hj is0ok a1sschrjver 0p-

getreden met het werk gDer Maleraufdem

haar verbruik aanmerkeljk vermindert. Tn

daartoe bestemde lam pen m et eene sterke

luchttxekking geeft zj veel licht, maarbj

hetgeringste gebrek veelwalm.O0k ishetgebruik van camphine niet zonder gevaar,daar

Kriegsfelde (1865)'', met een aantal fraaje uit terpentjnolie-damp en dampkringslucht

houtsneden versierd.

ontplofbare menysels kunnen Ontstaan, die

Cam phine is de naam van eene olie- wel eens aanleidlng hebben gegeven t0t 0n-

achtige vloeistof,die men verkrjgtdoorhet heilen.
distilléren van een mengsel van kamfer en

Cam phora Nees is de naam van het ge-

iodium. Zj werd het eerst verkregen door slacht der Kamferboom en, hetw elk t0t de

Claws in 1842.W anneer men bovengenoemde familie der Laurineën behoort en zich onderzelfstandigheden vermengt,en na verloopvan scheidtdoor een 5-OfG-spletigbloem bekleed-

eenige dagen distilleert, dan verkrjgt men sel,12 in 3rjen geplaatstemeeldraden,waareene vloeistof,die 2 lagen vormt;debovenste onder zich 9 vruchtbare bevindenen4-hokkige
bevateene brtline olie,w elkemendoordistil- helmknoples. Hetomvat fraaje,altjd-groene
latie rectiiceert) en in het gedeelte, dat boom en m et ledem chtige bladeren,in China

CAMPHORA- CAMPHUYZEN.
Japan en Oostlndiëgroejend.C.qmoinamnm
Nee&' (Laurts Camphora L.
, Persea Camphora Spr.
4 geljkt 0P 0nZ0n lindeboom en
beziteen bruinen,ri
mpeligen,losgpandenbast,
groote,ovaleyhier en daarmetklleren bezette
bladeren,klelne witte bloemen,dietengetale
van 12.tot20 aan denzelfden steelvereenigd
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gekeurd. Gedllrende zjn bewind ontvi/g hj

een gezantschap van den KeizervanAbessinië

metrjkegeschenken.
Camql
tlgs vroag wegens zjne zwakke gezondheld ln 1690 zjn Ontslag,hetwelk hjop
hoogsteervollewjze verkreeg,daarmenhem
in de keus gaf, Om naar Europa terug te

zjn, en donker-roode bossell, die ruim zo0 keeren ofOp Java te bljven,terwjlhem in
groot zjn als erwten,metzaadjes,dienaar dit gevaleene ljfwachtwerd toegekend van
peperkorrels zweemen.Deze boom - dekam- een vaandrig, sergeant en 12 m an - alles
ferboom - groeitin de bosschen van Cochin- ten koste der Compagnie.In 1691 droeg hj
China, China en Japan en levert den echten met groote plegtigheid zjn ambt over aan
kamfbr,waarnaar alzjne deelen rieken.Men W illem ran O'lffy/lptvzlen betrokeen landhuis,
vindthem Oponzebreedteindeoranjerie,doch dat hj op Java aan den weg van Batavia
reeds in het ztliden van Elzro/a - bjv.op naar Jacatra haddoon bouwen.In zjn tuin
Villa Palavicini bj Genua - ln den .
kouden kweekte hj er dezeldzaamstegewassen,en
grond en t0t een iinken boom Ontwikkeld. opheteilandjeEdam,hetwelkhem tgebehoorde,
Andere soorten zjn 0.yl
andnlifera .
N'
:6,
:,die had hj een huis in Japansthen trant doen
in hetgeberyte van Nepalgroeit,en C.cAi- verrjzen, waar hj allerleidieren bj elkaâ
.r
nensisF àcd,dleveelopdenechtenkam ferboom bragt. OOk was hj een jverig verzamelaar
geljkt.
van Japansche kunstwerken.Hj overleed op
Camphorosma L.ofkamferkrnid isde zjne btlitenplaats den 18den Junj 1695.Hj
naam van eenplantengeslachtuitdetàmilieder Onderscheidde zich doorzjneeerljkheid,regtChenopodeën. De meest-bekende soortis C. vaardigheid, omzigtigheid en liefde vot)rde
mon&peliae'
ttm .r.,een heester,dieinhetzuiden wetenschap.op zjn lastreisdeEngelbertA-Jzzlvan Frankrjk en in Italië 1/zNed.elhoog plter naar Japan en zag zich in staat gcsteld
wordt,veleljnvormige,rtlige bladeren draagt om zjne merkwaardige besthrjving van dat
en metkleinebloemhoofdjesmetroode stam- land uit te geven? doordien Camphyys hem
pers versierd is.Deze plant beziteenkamtbr- allesschonlt,wathj daaroverin dentjdvan
achtigen reuk en werd in de geneeskunde 20 jaar verzameld had.Aan den predikant
tegen waterzuchtenz.gebruikt.
Valentî
jn leverdehjhetverhaalvandestichCam phuys (Joannes),gouverneur-generaal ting van Batavia,en men heett het aan hem
van Nederlandsch Tndiè,
' werd geboren te te danken, dat het mlfrtlidboek''van Georqe

pd'
rt&r# Rnmplti'
as (8 dln t'
ometplaten) VHaarlem in 1634 en doorzjneouders bjeen X'

zilversmid te Amsterdam in de leergedaan. houden gebleven en in het lichtverschenenis.
Het gelukte hem echter,om als adsistent in Hj had nameljk een afschrittvan hetwerk
dienst te komen bj de Oost-lndische C0m- en copieën van de platen doen vervaardigen
pagnie en vertrok methetschippluastdrager'', alvorens die geleerde met hetschip rW aterdatweldra schipbreuk leed,zoodathj in het land''naar Etlropa vertrok,w elkvaartuigdoor
Vaderland terugkwam. In 1654 volbragthj eenige Fransche schepen in den grond gcechter de reis m et het schip pDe D raak'',en schoten w erd.
w erd w eldra door den gouverneur-generaal
Cam phuyzen (Dirk Raf
aëlsz),eenNederJoan A IrIIJ:'IIZ//J:r op de secretarie geplaatst. landsch dichter en godgeleerde,wiensvade'
r
Nu klom hj spoedig Op en zag zich in 1671 den marteldood om het geloot'had ondergaan,
benoemd t0t opperhoofd van Japan,welken werd geboren te Gorinchem in 1586.Reeds

post hj daarna nog z-maalbekleedde,werd vroeg werd hj leerling bj een kunstschilder
daarnageheimschrjvervan de HoogeTndische en m aakte groote vorderingen;daarna legde
regéring, in 1673 buitengew oon en in 1631 hj zich toe op de Oude talen , studeerde te
gewoon raad van Indië,terwjlhj den zden Leiden en woonde er vooral de lessen bj
Maart 1684 zeer toovallig t0t gouverneur- van Jacobto a4rzzlïzlizld,waarnahj Onderwjzer
generaal gekozen werd.Hp wasnameljk de w erd der kinderen van denheerranLangerak.
jongste dergewoneraden en nietzeerbemind Na dien tjd gafhtjonderrigtin de talen te
bj zjne ambtgenooten, Omdat hj zjn tjd Gorinchem en werd toen praeceptor aan de
liever aan de w etenschap,dan aan hungezel- Latjnsche schoolte Utrecht,doch legdedeze
schap wtjdde,zoodat e1k derstemmenderaden betrekking neder,om zich voor hetambtvan
dacht: pdat geen der Overigen op Campltnys godsdienstleeraar te bekwamen. Hj preekte
z0u stem men''*
voor zjn vriend Taurin'
as nu en dan in de
Laatstgenoemdeaanvaarddezjnebetrekking, Domkerk metveelbjvalen zag zichin1615
verkreey de vrjheidderNederlanders,diebj te Vleuten beroepen en 3 Jaar laterteAmershetverllesvan FormosainChinéscheslavernj foort,dochhjmoestwegenszjneRemonstrantwaren geraakten hadm0tvelemoejeljkheden sche gevoelens zjne betwkking nederleggen.
toworstelen,zoowelw egensde onderlingeûo1'- Op eene reis naar Amsterdam werd hj in
logen derinlandschehoofdenalswegensdeaan- hechtenis genom en,naar Heusden gebragten
slagen der Engelschen,en niethet minstm et 14 dagen gevangen gehouden,en na dientjd

dentegenstandzjnervoormaligeambtgenooten, geraakte hj in zeerbehoeftige omstandighevooral weqensde benoeming van een bal
juw den. Hj zwierf van plaatst0tplaats,doch
van Batavla. Zjn gedragwerd echterin Ne- bevond zich meestal te Amsterdam ,om iets
derland deor de K am er van Zeventienengoed- te verdienen methetvertalen van Latjnsche
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jngravtlresvprsraart
ligd.lli
joverleed
boeken.Later werd hj t
le compagnon van stllltltplz zi

'aar 1591.
P'leter v-f'
rezàfq
sz-,boekdrllkkerelzboekvtll-koopt?r na het*J
te Norden, waar zich tl()k de verdl-even lteV'
iklcelîzo Otzzzd
l, (1e trotlAve lutàdgttzelvan
-p'
mtmstrantseho leeraar Joannes Gt?p>z/6rtxo3zf,sb0- deuvtlolg'
aal
Atltl.11j (lveilartrtlo (
lt
lzellin k010vond, en genoot er eonigen vtlol-spotltl.lleze rit
,t, maar geeuszins ïn teekelling. rl'e Urewasechterkprt vanduur?wantbj(1(tnadering m ona hetlft n-ten van helu tot 4 nlaal t()0 de

at
l-e stt
lkder troopl'
n vanAlanqfeldtmotasthjmetvroltw athtlrning van hlut lfrtlis. Yele tra,
llzilt
ltllt
lelli
jf
)1
)leisteen.lli
j ovtxrleet
lin
en kinderen (
1o wjk nemtm naar llal-lillgtà
lz. jes st
Hier werd hjd0()1-eenegewt
azenet
lionstmaagd 1591.
Bernard'lno Otwzî-p'
l, een uitstekentl sehilder
herkend en liep gevaar, wegt
tus de op zl
jn
hoofd gestttlde geldsom , verradon to Mro1*- te Cremona, vermoedeljk een blf
ledverwant
-gaandelà.llj legde zitth etlrsttf
leo1)de
dtll
1, waarom lztj zich naal* Amalalld begaf, der vool
waal-hj 9 maanden blept'eu ()f)uig()Franstt
he goutlsmet
lt
lrj, lot'
entlt
, ziclz vttrvtllgpnsi11de
wellten vel-taaldf
'.llierua vtlstigdt)hj zitt
lzals stthildflrktlnst, en wist zitth de manier van
$ eigellte m alten,datmen de c0vlashalltltllaltr to Dotlktlm 011vttl-tottfde f.)1)v()r- Tlll(blbn z(h(.

zotlk van zjl
z vrielld den se,
hilf
ler Afierereld
ett
nigen tjd te D()llt.Na zjn tertlgkeervervaardigf
lohj eeneuitbreidingd0rPsalmen,t)n
overltled t
len 9den Julj 1627.
Camphnyzen was eelz opregt Christen,(1it!te
midden van de grootsto ram pspoeden een v()1-

komen vertrotlwelz op God bewaaldo,e11l1j

zelfgafhet voorbeold van deverheventldetlg-

deu, vau geduld, ljdzaamhtlid t
?14vtl-t
ll
-a,
agzaamheid,welke hj in zjne gt
lsohriften aan-

pieëll bezwaarljk onderscheiden kol
z van het

(lrigiuoel. O0ltvan destukken van Corregfio
en llafaël had hj vs
aelgeleerd,zooalsblkkt
tlitdf?soberheid t
)14nattlurljkheid?di0menin
zjl
ze voortbrengselen bewondert.r
1q00hiszjne
manier oorspronkeljk en eene slaafschenavolging hem vrepmd.Zjne beste stukken zjnte
Cremona en toAfanttla,en t0tzjlzeleerlingen
bf
lheûrtl
n Sl
ttbnisbatH.Z
wIJ.
SCJPJ/
Zen T'
z.
t)/Jp.llj
trad ook op alsstt
hrjverover(
1t
?schild0rku1lst,

prees. l-liertoe bolltloren pvan den staud der en overletld omstrtlekshetjaar1590.
(1otldell en straftb der vel-doem don na dit
Cam pine,zie deKempen.
leven, nlet (len kort begrip van (1o leere d(?r
Cam pistron (JeanOalbertde),eenFransch
Socinianell(1623)'',rstichteljkeRjmelz(1625, dichter, w el.d gebortm te Totllouse i1z 1G5G,

15dedruk 1660,althans30maaltlitgegevenl'')
Theologistshe werken (1G38?later bj herhalingl'' UitbreidingderPsalmen''benevensvelr
a
vertallngen.Zjnegediohtenonderseheidenzich
dooreen rjkdom van stichteljkedenkbeelden

t
)n kwam to Parjs ilzaauraking met Raoine,
wieus raad hem bj het Opstellen van het
treurspelpvirginie''zeertestade kwam.Zjn
beste werk is btliten kjfpTiridate'')datbj

do fterste Opvoering m et geestdriftontvangen
en door eene kernaehtigetaal,zoodatsom mige werd en zich gert
limen tjd staando hield op
gedeelten daarvan, zooals hetbekende roch l
zettooneel,terwjlook zjnpAndronic''groo-

waren allemensohen wjsenz.'',hetalgemeen
eigendom desvolkszjn geworden.Desohedel
van den die,hter wordt Op het stadhtlis te
Docktlm bewaard,en op zjne rustplaatsisin
1823 eene nieuwe zerk mettoepasseljk 0p-

ten lofverwierf.Zjne poet
lvres''zjn in1750
in 3 dln uitgegeven.Gedurende30Jaarwas
hj seeretaris van den hertog ran T'
QZ
IIJVI:,
waarna hj,meteerbewjzingenoverladen,het
tooneel des bedrjvigenvlevens verliet en den
schrift gelegd.
llden Mei 1723 te Toulouse overleed. Zjn
Cam pi is dë naam van eenkunstenaarsge- broeder Lolgis de Ctzzzei.s/rozlheeftgoede Laslacht.Hiertoe behoorden.
ttjnsehe en Fransche verzen geschreven,en
Galeazzo Ctzz/z.pi, geboren te Crem ona in overleed in 1737.
Cam poam or (D0n Ramon de), een
1475.Hj was een leerling van Boeoaeeino en
onderscheidde zich op hetgebied derschilder- Spaansch dichter,w erd geboren in 1820,stukunst door een goed koloriet. Hj stierfin deerde te Madrid in de yeneeskunde,maar
1536,en liet3 zonen na, G'lnlio,Antonio en bepaalde zich weldra uitslultend t0tdepoëzie,
Yincenzo, die grooteren roem verwierven dan terwjl hj later eenige Openbareambten bede vader.
kleedde. Hj werd gouverneur van Alicante
Ginlio Otzzzl
, geboren omstreeks hetjaar en Valenda en afgevaardigonaar de Cortes.
.pi
1500. Hj was te Mantua een leerling van W egens zjne letterkundige verdiensten zag
GinlioApz/
zczloen blonk weldrauitdoorzjne hj zich benoemd t0tlid derAcademie.Zjne
grootsche opvatting, door zjn rjkdom van gedichten vinden il
zSpanle algemeenenbjval,
denkbeeldenendoorzjneongemeenebekwaam- vooral zjne zyAyesdel alma (1842)'', zjne
heid op het gebied derbouwkunst.Krachtiger FabulasOriglnales(1842)''en nOg hetmeest
n0g ontwikkelden zich zjnetalenten,toenhj zjne pDolores'',diereeds 9uitgaven hebben
te Rom e naar de m eesterstukken vau lla-taël? beleefd.Voorts dichtte hj n'
rerneras yflores'
FïJït/tZS,Pordenoneenz.zjnestudievoortzette. en 2)Col0n (1859)''
.Van zjnepobraspoeticas''
Men vindt kunstgewrochten van zjne hand in is ln 1861 eene 3de uitgave verschenen,en
deMargaretha-kerk te Cremona.Hj overleed van zjneproza-werken noemen wj ylua:10in 1572.
sophia de las leyes (1846)'',rpolemlcas oon
A ntonio Otzpz
childer en bouwkun- la democracia'' en ,,L0 absoltlto (1865)7'.
.pï, een s
Cam po-Form io of Campo Xorzzlfe isde
dige, bjgenaamd il Cremonese. Hj was e1
z

pjtstekend navolger van Corrgqyio en heeft naam van een dorp in het Venetiaansch geook eene kroniek van zjne geboorteplaats west Udine en merkwaardig door den Vrede,
(Cremona) uitgegeven.Van verscheidenezjner die aldaar den lriden October 1797 tusschen
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Frankrjk en Oostenrjkgeslotenwerd.Daarbg
werden aan FrankrjkdeBelgiseheprovinoiën,
Milaan, Malztua 0n de linker oever van de
Rjn, en aan oostenrjk Venetië metLombordjet0taan de Etstt
h toegewezen.
Campomanes(D0nPedroRodrigtles,graaf
van), een Spaansch staatsman,regtsgeleerde)
geschiedkundige en schrjver, werd geboren
den lsten Julj 1723teSantaEulaliadeSorriba
in Asturië,vertaaldereedsop lo-jarigen leetl
tjd de gedichten van Ovidiu,
s in het Casn
tiliaansch en wjdde zich een paar jaar
daarna aan de beoefening der wjsbegeerte,
die hj eehterweldrametderegtsgeleerdheid
verwisselde.Nadathj teSevillagepromoveerd
was, bepaalde hj zieh tot de regtsgeleert
lo
practjk en besteedde zjne ledige m'en aan
het Grieksch, Arabiseh en de gestthiedenis.
Hj werdnu doordeAcadémiedesinscriptions
te Parjst0tbuitenlandsch lid,en doorKarel
III in 1759 t0teeneaanzienljkebetrekking
bj deposterjen benoemd.'
W eldra stz
lll
,
'oet'hj
deschets eener aardrjkskulzdevan Porttlyal,
alsm ede eene verhandeling overhet nadeellge
derOphooping vanbezittingenindedoodehand
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graaf'
eanFlprso Blanca,van zt
jninvloedberoofd,zoodathj zich van hetH0fverwjderde
en nogeen ll-taljarenaanzjnevrienden,zjn
huisgezin endeletterkt
mdekonwjden,waamza
hj tlen 3den Februarj 1802overleed.Zjnebelangrjke gesohriften overgeschied-,oudheiden staatktlndezjn zeldzaam ,daarCampomanes
e1*sleehtseen40-ta1exemplarenvanlietdrukken.
ly reld is de ItaliCam po santo of lteil'
aansche benaming voor begraafplaats. H et
naeest-beroenade 0amP0 santo bevindt zieh te
Pisa 011 w erd aldaar gebouwd door Gioranni
.P%
.SGnO ill 1283; het is 330 N ed. el lang

enbjna40 Ned.elbrttod en doorhoogemuren omsloten,die m et een cirkelvormigen b0-

gengang Omgevfln zju.O0k vindtmen erte

Bologna)te Napels,en vooralte Alilaan,die
0r d()tll
-den bouwm tlester A lltlsettiisgesticht.
lltàt vlek Campo ksWpfo in Alodena is
merkwaardig wegens den slag,dieerden8sten

Febrtlari
j 1743 is voorgtà
valltln tussehen de
Spaqjaarden (
ll
zdergraafGayesel
z(1(
)Piêmllll.
tézen en Oostelzri
jl
ters 0lldt
?1- den veldlllaarsdlalk Traltn.

Cam pra (Audrê)?demeest-berotlmtleoptt
ra(Tratado dela regalia delaamortizacignetc.
). componist na L'alli ()n t0t aan Ramealt,g()-

Degeesteljkheidkwam hiertegon0?,enCampo- bo1)-tln to Aix i1l Prtlvelztsd) (10l 4den Decem-

manesschreefhitlrtegon zjnmlnditlloimperial''. btll-IGGO,w tlrtlin 1G;t)m tlzit/kmeesterteTotlInzjnrDiscursosobreelt
bmentodelaindustria lon, in 1G81 kapttlmtxestltr te Arles, en ilz
popular(1774)''leverdehjheteerstedegeljke 1683aan dekel'
k NôtreDametllParjs,dt
lts
h
Spaansche werk over staathtlishoudktlnde,tem hj deed in 1100afstand vau dittbetrtl
kking,
wjl hj in zjn rDiscussgsobrela educaeion Om zich geheelen alaan lït?tvervaartligenvan
popt
llardel0s artesanos y sufOmento (1775 opera'
stewjdelz.MTeldla werdlanzjn:
?L'Ell1777,6dlnl''hetvooroordeelbestreedtegen rope galante''olz PLe('al'lltàvald(kV()nls()''ten
het bedrjf der handwerkslieden.Hjwasde tooneele gevoerd en bpzorgdelz lztlm debelzot)bewerkervan de vrj-verklaring vandenAme- ming t0t Koninkljk kapelnleestlar,(?elzJaarrikaanschen handel,Oolt in anderehavensdan ljksth inkomon en t
l(
)bdreklkingvanmuziekJ.
die van Cadix, van den vrjen invoer van directeur en c'ompouistvandenprinsran Coy?J'
sommigegrondstoffen,vanhetstichtenvan eene Hj Overleed teVersaillf
asc
len29stenJulj1744,
nationale bank en van staathuishoudkundige nadat hj,behalvegenoemcle,nflg 15opcra's
vereenigingenenz.Doorzjnaanhoudendonder- en onderseheidene andere muzieksttlkkelz had
zoek verkreeg hj eenenaauwkeurigekennis in hetlicht gezondelz.
van de Otldste wettenderSpaansohemoùarchie
Cam prodon (D0lzFrancistto),eenSpaansch
en van doohronologie derGothischekoningen, dram atiseh diehter valz den tegenwpordigen
waarover hj belangrjke Opstellen sohreef. tj(1.Hi
j is een Cataloniër van gttboorte en

Daarna vestigde hj zjne aandacht op hd
onderwjs en bevond zich aan hethoofd van
Onderscheidene letterkundige instellingen.
In 1762 werd hj flscaalvan den Hoogen
Raad van Castilië, in 1768 Camerista of lid

heeft onderseheidene oorspronkt
tljke (,n vem

taalde stultken voor het tooneel gelevtlrd,
vûoral Garruél
es''Ofmltlt
lchtsgelen metmuziek en zang'' zooals ,,L0s dlamantesdta la
corona'' Eldom ino aztll'' .Beltran elAven-

van 'sKoninqsgeheimen raad,in 1783 voor- ttlrero (1858)''h /?L()s d0s mtxllizos (1862)'')
zitter van dlen raad,en in 1791 staatsraad. L0ssuiddas(1864)'' rEIRtà
lampago(1865)'
De door hem vûorgesteldem aatregelelzverhef- enz.Heerljker sehittert zjn diehttalentin de

fen hem t0t een weldoener van zjnvaderland.
Hj Onderwierp detalrjke Zigeunersen landloopers aan een gestreng toezigt der policie,
bragt den hoog Opgedreven prjsderlevens-

z:etvloejende verzen van het drama rFlt)r de
undia (1851 voor t
le eerste maal v(.l
.tf
londl'',
gllvolgd dtlol-pEspinas d()una tl()r''.Eerstge-

noemd drama is ook te Leipzig (18G8) ge-

m iddelen te M adrid en vooralin Estremadura drtlkt.

t0tvermindering,en dloeg veelbjt0tOpbeu-

Cam stra is dt) naam van een aanzienljk

ring van den landbouw ,zoodatm en hem als Friesch gtlslaoht,hetwelk in de middeleeuwelz
den ontginuer der Sièrra Morellamagbeschou- t0t (
lt)partj (lt)rSellit'
ringerslllt
hoor(
le.Van
,

wen.Desgeljks wjddehj zjntlzorg aan de dt
llttden not
pmtl
n wj:
R'
lenck Camstra, (lit?zich sttàrk betjverdo)
talen,aan hetbelastingstelsel,aandeposterij, o1n den vrede tussehen de Schitlringllrs en
aan hethooger Onderwjsen aan d(
)regtsbe- Eetkoopers te bew aren.Niettem in veroverde
deeling, en ontving in 1780 van den Koning hj,alsaanvoerderderSehielingers?stormellden titelde Ct
udillt
z.Eindeljk echterwerdhj derhand hetslotvan Sjoerd G'
roret
sfïzl.
steEndoor zjnetegenstanders)bepaaldeljkdoerden gelum (1445). Later was hj grietman van
armenverpleging, aan de inrigting der hospi-

104

CAMSTRA- CAMUS.

Leeuwarderadeel, en hj sneuvelde in 1461
dooreen schotuiteene busbj hetbelegeren
van hetslotvan Jouke GalamateAekmarjp.
FeyekeCtxzzldfrl,eenzoonvan denvoorgaande
en een woelziek Schieringer.Hj bevond zich
in 1481 bj den misluktenaanvalOpLeeuwarden tm was een tegenstander van hetverbond
metdeGroningers,diezjnslotteW irdum en
datvanzjnbroederPieterenz.inbrandstaken.
In 1494 behoorde htj met Aedo JbzlgFzcvltz,
H essel Fdtl/fdzzlm en anderen t0then,die van
t
lt
) Keiztlrljke gezanten te Leeuwarden vernamt'n,datdeFriezenhunneoudevrjhedent)14

den, waarna zjne goederen werden verbeurd
verklaard. Het schjnt! dathj vôôr1573 in
ballingschap gestorven lS.
H ans 'IfGJI:zzlran Casnstra,geborenin 1687.

Deze omhelsde de krjgsdienst, klom op

t0t kolonel,werd in 1742 grietmanvanIdaarderadeel en in 1751 tevens drost plz regter
van Bredevoort in Gelderland.Tnhetberuchte

Jaar1748 washj lid van deStatenvanFriesland en bleefzeerin aanzien bj deledenvan
het vorstenhuis van Orahie.Hj overleed op
Orkma-state te Menaldum den 3den April1761

en was het laatste manneljk Oir van zi
jn

regttln zotlden behouden, m aar uitgenoodigtl geslacht.
w ttrtlen,oln schatting Op tc brengen.In 1504
Camuccini(Vincenzo),cen beroemd histetlkendohj denbekendenreversaal-brief,dool, torie-schilder? werd geboren te Rome in 1775
(
1o aanzienljke Friezqn aan dehertogen ran en vorm de zlch reeds vroeg naar de m eestert

st
z/
rt
vdp at
ktt
geven.llj overleed in 1517.

stukken van Rafaël,.
l?p-doCïcFlizdt?,en Andrla

Stvob k
ï/t
zertfozlt
zwasgovangengenomen,werd
Camstra m et 6 anderen t0t scheidsman verkozen.ook hjwastegenwoordigbjdenaanslag
op Leeuwarden, m aar m aakte w eldra vrede
metdezt)stad en werd yekozen totregterin

kennf
ars,zjn kolorietveelteMzenschen over,
terwjlaan zjne cartonsen aanzjnekleinere
schetsen groote l0f werd toegekend. Eén
zjner meest-beroemdegewroohten iseenrongeloovige Thomas'' in mozaïek en in de St.
Pieterskerk te vinden.Laterschilderde hjbj

P ieter Ctrzzly/rq,een broeder van den v001'- del z
gtv/p. Reeds door zjne eerste doeken,
gaande.Toen in 1481 bj de bëlegering van den rD00d van Caesar'' en den pD00d van
Hottinga-htliste Nieuwland '
Rjybesyz.
&vllran Virginia'' voorstellende, verwierfhj grooten
Gro'
p:,
:/ïz
l.
$(Scherne'
W ybe)dooreene listvan roem.Intlsschen Iiet,volgens hetoordeelvan

den lande.Hj Overleed ln 1494.

R ienclc Camstra, een zoon van den voor- voorkeur tafereelen uit de Romeinsche ge-

gaandt
?. '
W tlgens zjne Saksisch-gezinde ge- schiedenis, vooraluit het leven van Re-qldu ,
voelens zocht hj de Leeuwarders zooveel Sâpio,Cpzwcll enz.,terwjlplloratiusCocles'',

mogeljk te kwellen. '
Waarschjnljk trok op

zjn last Dontve z
s'
,
/cdr#ezll met30 man ult
Camstra-huiste Jtllstlm naardestad(1498),in
wier nabjheid zj een huisin brand staken.
Do0r de Leeuwarders vervolgd,trokken zj
naar Camstra-huis terug, doch dit werd aan
devlammellopgeolerden debezetting gevangen

Romulus en Remus'' de dood van Magdalena'')'
tDe graqegging .van Christus'') en pDe

bekeering van Paulls''t0tzjne meesterstukken worden gereltend. 00k een beschilderd
plafond van hem en Landiin het paleis T0r-

lonia verdient vermelding,terwjlhj tevens
uitmuntendeportretten'vervaardigde.Vanvele

jner stukken zjn gravuresot
'steendrukken
Fenomen,naarLeeuwarden. gevoerd en - 22 z
handen. Camltccini was een uitstekend
ln getal,waarbjzich00k Aaerdemabevond- voor
door beulshandenterdoodgebragt.Inhetzelfde lttlnstenaar, lid van verschillende aeadem iën,
opziener der schilderjen te Romc en ridder
van leer dan ééne orde. Hj Overleed den
zden september 1844. Hj bezat 00k eene
ongem eene bekwaamheid in het restauréren
van schilderjen en werd daarbjgeholpen door
den hertog ran .& ?z4'-t
p zz#9 over te halen,om zjn broeder Piltro, die hem echter in 1833
Friesland van de Saksische heerschappj te ontviel.
verlossen.Later keerde hjnaarzjnVaderland Cam us (Armand Gaston),een schrander
terug en legde in 1515 in de kerk van Olde- regtsgeleerde en staatsman,werd geboren te
hove te Leetlwarden den eed van huldiging Parjs den zdenApril1740,wjdde zich met
af aan keizerKarel T
zr,waarna hj benoemd grooten jveraan destudiederregtsgeleerdheid
werd t0traadsheer in het H0fvan Friesland. en werdwegenszjneuitgebreidekennisvanhet
Hj werd afgevaardigd naarden Keizer,Om kerkeljk regt eerst advocaat der Fransche
dien in te lichten Omtrent deaangelegenheden geesteljkheid in het Parlement en daarna
Jaar overviel CamstradeGroningersbjBergum
en Joeg hen metgrootverlies opdevlugt.Daar
hj zich echter in zjne verwachting omtrent
het Saksisch bestuur teleurgesteld zag,nam
hj de wjk naar Antwerpen en poogde er

des lands, hetwelk van de Gelderschen en raadsheer van den keurvorst van Trierenvan

deGeldersch-gezindepartj veelteljdenhad.
De ellende klom intusschen ten t0p,en hj
werd nogmaals metHessel '
pczl Martena naar
KarelTrgezonden,om hul?tebekomen.In1520
trok hjwederom meteenlgeambtgenootenderwaarts,Om voorzieningineenigem isbrtlikente
vragen,en overleed op zjnestate teJelsum

den vorstvan Salm-8alm.ZjnevoortreFt
?ljko
vertalingvanderNatutlrljkehistorie'van'
ArisfJ/:!e,sbezorgde hem het lidmaatschapvan de
Académie des inscriptions.Als een voorstan.

der van vrjzinnige beginselen werd hj in

1789 vertegenwoordiger van den derden stand

te Parjsin de Nationale Veryadering en be-

den 9din April1522.
vond zich onder de eersten,dle deneedaiegI'opperan tlfrzzlt
sfrtx,geboren in 1530.Deze, den, dat zj nietuiteen zouden gaan zonder
een groot vjand van gewetensdwang,onder- eene constitutietehebbenverkregen.A1stjverig
teekende het Verbond der Edelen?werd door Jansenist trad hj op tegen deaanmatiging

Alra ingedaagd)maarnam de wjk naarEm- dergeesteljkheid,terwjlhj metzjne'staat-
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kundige reestdriftOpregte vroomheidverbond. gewegt der Hudsonsbaai-compagnie en ten

Als archlvarisderConstituanteverhoeddehj Oosten aan het barre çebied van Labrador,
hetverliesvan belangrjke documenten,enals de St.Laurens-golfen Nieuw-Brunswjk.Het
afgevaardigde van de Loire Superieureenver- heeft eene oppervlaktevan omstreeks16000 L
volgens als lid van hetOomité deSaltltpublic geogr. mjletlen beslaatin hetalgemeen het
onderscheiddehj zie,
hdool
'zjnegestreng-repu- stroomgebied van de St.Laurens-rivier,ter-

blikeinsche beginselen. Hj stemdevö0
'rden wjl hetdoor de ottawarivier in Opper-of
dood van Lodew'
qk XTV,stelde in 1793 Dw W est-canada(6500Engeogr.mjlen)enBenedenvtlzllriez in staat van beschuldiging,belastte ot
'Oost-Canada (9500L geogr.mjlen)verdeeld
@
zich met eene zending naar Vlaunderen,om 1S. D e bodem behoort er t0t het uitgestrekte
dien generaal in het 0og te houden,maar dal, hetwelk de meren van Canada en de
w erd door dezen in hechtenisgenom en enaan St.Laurens-rivierbevat (zie onder Amerikaj.

dc Oostenrjkers uitgeleverd.Gedtlrende zjne
z-jarige gevangenschap hield hj zich bezig
met het vervaardigen eener vertaling van
Epotetus en Cebes (Manuel d'Epictète et tableau de Cebes etc-, 1796 en 1803)''werd
vervolgens uitgewisseld tegen de dochter van

Eigenljke bergketenszoektmenertevergeefs,
daar lagelandhoogten ofheuvelreeksen erhet
eene m eer- of rivier-gebied van het andere
scheiden.Toehbevindtzichgenoemddalaanden

noordeljken zoom n0g omstreeks 600 Ned.el

boven den zeespieyel,terwjlhetzuidwaarts
Lodewl
jk XT'
V (laterde hertoginran H.
zwo'
!
f- afhelt naar de rivler,doch in het Oosten op
lème4, kwam in den Raad van Vjfhonderd eene hoogvlakte geljkt, die eroeversvormt
en zag zich aldaar t0tvoorzitter gekozen.Na ter hoogte van 100 Ned.elen Op sommige
verloop van 2Jaartrad hj afen wjddezich plaatsen n0g veelhooger,terwjlzich inhet
als lid van hetInstituuten rjks-archivaris, westeljk gedeelte lage, vruchtbare,mildbeuitsluitend aan de beoefening der wetenschap sproeide vlakten uitstrekken. H et land ten
en aan hetbesttlur van inrigtingenvanwelda- zuiden der St. Laurens-riviel' is nabj deze
digheid.Hjjverdetegenhetconsulaatentegen moerassig,maar wordtin eene zuidoosteljke
het streven van Bonaparte naar onbeperkte ri
gting allenrs hooger.Ongemeen talrjk zjn
magt,doch werd niettemin in 1800 door het er de zj-rivleren der groote meren en der
lnstituut belast met de taak, Om ter verza- St.Laurens-rivier.Daartoe behoorendeFrench
meling van oude kronieken de verschillende River,de Maganetawan, de Severn,de Tha-

departementen desrjkstebezoeken.HjOver- mes, de Ouse (G1'
and River),deTrent,de
leed den zdenNovember 1804, en zjnege- Ottawa,door hetRideau-kanaalmethetmeer
schriften geven getuigenis van uitgebreide Ontario verbonden, in Opper-canada, en
kennis en van een onvermoeid onderzoek. de Ri0 delAssomption,de St.Morits (Trois

Behalve de reeds genoemde vermelden wj Rivières),de Sagenay,uithetmeerSt.John
XCodematrimonial(1770)''en pluettl
.essurla komende, de Richelieu (St. John),de St.
profession d'avocat, avec une bibliothèque Francis en de Chaudière in Beneden-canada.
choisie des livres de droits(1772 en 1805,2 Tot de meren behooren er,behalvedegroote,
dln)''
,terwjlhj onderscheidene opstellen in nameljkhetBoven-,Huron-,Erie-enOntariomeer,die eene keten op de grenzen deslands
tjdschriften heeftgyleverd.
Camusat (Denls François),een Fransch vormen,nog)een aanmerkeljkaantalkleinere,
letterkundige, geboren te Besançon in 1695,

begaf zieh naar Holland,waarhj zjneniet
onverdiensteljke werken ter perse legdeen
den 28sten October 1732 in behoeftige omstandigheden overleed.Hj schreefonder anderen

zooals de Nlpissing,deKepeewas,deSimcoe,
le Lac des Alumettes in W est-canada,- en
de Kempt, de W ayagamak, de St.John en
de Magog in oost-canada.Hoogstmerkwaar-

di4 is er de Niagara-waterval tusschen het
DHistoire critique des Journaux imyrimésen Erle- en Ontario-meer.
France (1724, 2 dln)'', pBibliotheque des
livres nouveaux'',vier deelen van de mBibliothèque Française ou histoire littéraire de la
France''1en pxelanges de littérature,tirésdes
manuscmts de Chapelain.,,

Canachus, een vervaardiger van beelden
in de dagen der Grieksche Oudheid,was een
broeder van Aelstooles en leefde tusschen de
60ste en 68ste olympiade.TOtzjnekunstwerken behoorden een reusachtig bronzen Apollo-

Het klim aat is er in hetalgem een droog
en gezond, en de hem el doorgaans helder.

Nabj de groote meren ontwaart men den

invloed van deze in koeler zom er en warmer
winter; doeh waar die invloed niet w erkt,

zjn dewintersguuren de zomersdrukkend

heet.De sneeuw valter in November en bedekt er den bodem met eene dikke laag tot
in M ei, w aarna de zomer met spoed invalt.

In hetbarrejaargetjheerschenernoordwestebeeld in den tempelbj Miléte,een dergeljk en noordoostewinden,die deSt.Laurens-rivier
beeld van cederhout te Theben,en een beeld met eene jskorst bedekken,en des zomers
van Aphrôdite (Venus)in hetHeiligdom dier wordt m en er dooreen aangenamen zuidwestenwind verkwikt. H et noorderlicht schittert
goden te Sicyon,waarhj geboren was.
Canada,debelangrtjltste Britsehekolonie er gedurig. Tot de delfstoFen behooren er
in Noord-Amerika, llgt ten noorden van de magneetjzersteen, limoniet, titaniumhoudend
Vereenigde Staten en van de groote N00rd- jzer,looderts,gedegen koper,bontkopererts,
Amerikaansc'
he meren tusschen 41047 en 52O zilver- en goudbevattend koperkies,nikkel,
19' N.B., en tusschen 64015 (Kaap Gaspê) zilver met gedegen goud, lithographische
en 900 W .L.van Greenwich,en grengt ten steen,marmer,hyacinthenenamethysten,turf,
westen en ten noorden aan het voormalig steen-olie)âsphalt enz.Hetplantenrjk bezit
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er,vooralin Opper-canada,uitgestrektewou- inzonderheid na hare herziening in 1853den met sparren, dennen, tamarariscen, eenevrjheidenzelfstandigheid,welkenergens
esschen) olmen, eiken, suiker-ahornen)wal- door die eener onafhankeljke natieworden

noten-en jzerhout-boomen,linden,betlken, overtrofen. Het is sedert 1 Julj 1867 m0t
ceders, kastanje-boomen,platanen enz.Het Nieuw-schotlalld en Nieuw-Brunswjk tOteen
vellen en vervoeren van boom en vorm tereen bond vereenigd, die den naam draagt van
belangrjkentakvannjverheid,waarmedeeene Dominion #' Canada, terwjl Opper-canada
afzonderljke volksklasse, die derlumberers, met dien van Ontario en Beneden-canadamet
zich bezig houdt.D ie mannen,hun leven in dien Van (lwebec bestempeld is;hetgeheele
armzalige hutten in heteenzame woud door- Dominion heeft Otfawa (voorheenBytown)tot
brengende, vellen de boomen in den winter, hoofdstad.Bereids inSeptember1864 warenaf-

om ze in het voorjaar naar dezaagmolens gevaardigden van Nieuw-Brtlnswjk, Nieuwvanhunnelastgeverstevlotten.- Delandbouw SchotlandenPrinsEdwards-eilandteCharlotteisermedevanveelbelang;eengrootgedeeltevan town bjeengekomen,om overeenelegislatieve
den grondiserreedsontgonnen,enbjnaoveral vereeniging dezerkustgewestenteberaadslagen.
worden er de cultutlr-gewassen van MiddenEuropa met goed gevolg verbotlwd, vool'al
tarw e, haver, gerst,rogge,erwten,aardappelen en boekweit,benevensmaïs,h0p,tabalk

enz.00kheeftmeneruitmuntendooft,bjvoorbeeld heerljke druiven en perziken.- Men

vindte1'de gewone huisdieren vanonswereld
deel,eninhetw ildheeftmenerelanden,herten,
beren,wolven,bisons,vossen,wilde katten,
bevers, marders, otters, m uskusratten,vele
zeevogels en visschen,m aar weinig kruipendc

Dààrkwam ment0thetgevoelen,t
latdevereeniging Op breederengrondslagdiendegevestigd
te worden.Een plan hiertoe werdkortdaarna
op eene conferentie,die 18 dagen dtlurde en
waarop daarenboven gevolmagtigdenvanNewtbundland en Canada tegenwoordig waren, in
72 bepalingen vastgesteld,en in 1865 en 1866
doordeW etgevendeligchamenderverschillende
landen,behalve dool'die van Prins Edwardseiland en Newfbtlndland,bekraohtigd,waarna
het Britsche Parlement hetplan goedkeurde,

dieren.De inwonersbehooren ergedeelteljk zoodatnade Koninkljkebevestiging deBond
t0teenigestammenderIndianen(Chippeway'
s, den lsten Jultj 1867 in het leven tl'
ad.De
Mississaga's,Mohawk's enz.),diemeerenmeer uitvoerende magt berust bj een gouverneur-

wegslinken) t0t deFranschen, naltom elingen generaal, door de Britsche Kroon benoomd,
van kolonisten uitNormandië,die zich voor- en door dezen w orden onder-gouvernellrsaanheen in Beneden-canada aan de beide oevers gesteld overde4 afzonderljke gewesten.Het
der St. Laurens-rivier vestiyden,en t0t de Parlement bestaat uit den Senaat en hetHuis
Engelschen,Duitschersenz.,dlealslandverhui- derOemeenten (HouseofAssembly).Deeerste
zersderwaartszjngetrokken.Devoornaamste telt 78 leden - 48 voor Canada,18 voor
bronnenvanbestaanzjnerlandbouw,veeteelt, Nieuw-sohotland en 12 voor Nieuw-Bruns-

jagt en visscherj.De zalmvisscherj bloeiter wjk, - terwjlhetHuisderGemeenten uit
181 leden bestaat, die ten getale van 82 in
opper-canada,van 65 ilzBeneden-canada,van
bloejen er onderscheidene takken van njver- 19 in Nieuw-schotland en van 15 in Nieuwheid,die m et den landbouw inverbandstaan, Brtlnswjk gekozen worden. Terwjl in het

op 70 rivieren,en hetaantalvisschersschepen
Op de meren bedraagt er omstreeks1500.00k

'aar (1871)nogonderhandeldwerd
zooalsdebrandewjnstokerj,debierbrouwerj, voorgaande J
het loojen, het olie-slaan enz.,alsmede de over de toetreding van Britsch Colum bia,is
potasch-bereiding en de voortbrenging van het gebied der Hudsonsbaai reeds den 15den
ahornsuiker.V oortsvemraardigtmenerwOllen, Julj 1870 in hetDominion Opgenomen onder
linnen en katoenen stoffen,terwjlhetfabriek- voorwaarde)dataandeH udsonsbaai-compagnie
w ezen ern0gw einigontw ikkeldis.D escheeps- voor dien afstand 300000 pond sterling zou
bouw iserzeerbelangrjk.De zeehandelbe- wordtm uitbetaald,terwjlzj,alshandelsligpaaltzich hooftlzakeljk t0tdesteden Qt
lebec chaam bljvende bestaan, hare stations met
en Montréal, terwjl in 1860 ook te Gaspè eenigyn grond behouden mogt.Het geheele
en SaultSainteMarievrjhavensgeopendzjn; Domlnion telde in 1869 op 153745 (
Eq geoqr.
hj wordt aanmerkeljk bevorderd dooreen mjlenruim 4,127000inwoners,nameljkOntarlo
geregeld stoombootverkeer,evenalsde binnen- 5704 I
EJmjlenmetbjna 2 millioen inwoners,
landsche handel door kanalen en spoorwegen, Quebec9878 C)mjlen metrui
m 11/amillioen
welkedehoofdplaatsen verbinden.Tn Beneden- inwoners,Nieuw-Brunswjk1272(2)mjlenmet
Canada behoorthet meerendeelderbevolking bjna32000 inwoners,Nieuw-schotland878I
D
totdeR.Katholieke,enin Opper-canadatotde mjlen metbjna400000inwoners,en de lludAnglicaansche kerk;voortszjnerMethodisten, sonsbaai-landen 135013 E; mjlen met 110000
Presbyterianen, Baptisten, Ltltherschen, In- inwoners (95000 Indianen,4000 Eskimo's en
deyendenten enz.Erheerschtvolkomenevrj- 11000 KleurlingenenBlanken).Destaatsinkomheld van godsdienst, en hetschoolonderwjs sten bedroegen erin1867- 1868bjna14milliis er in de laatsteJaren metreuzenschreden oen dollars,en deuitgavonietsminder,terwjl
voortgegaan.HoogerOnderwjswordtergege- de staatsschuld erden 3ostenJunj 1869ongeven aan 28 colléges, 65 gymnasiën en 4 veer84'/'amillioendollarsbeliep.H etspoorweguniversiteiten,w elke laatste zich te Toronto, net had er reeds in 1867 eene lengte van

Kingston,Montréalen Quebecbevinden.
25'/ageogr.mjl,terwjlde telegraafdraden er
Canada, hoewel eene kolonie van Groot- bgna 3-maalzoo lang waren.In dezechavpns
Brittanje, geniet volgens zjne grondwet- vielen er in 1867- 1868 ruim 8000 sehepen

CANADA.

107

binnen,terwjleen dergeljk getaleruitzeilde. Intusschen werden debelangrjkBteambtener

r en meer aan Engelschen toegekend,
In de binnenhavens wasdatcjfer2'/amaal mee
zgodat er zich wel verzet moest openbaren
zoo groot.
Canada werd uit Etlropa het eerst bezots
ht Onder deFransche bevol
kiny.Ditgeschiedde

in 1406 door Gioraklni en Sebasliano Caboto doorhet dagbladpLe Canadlen'',dot
!h zonder
(zie ondor dezen naam) met 5 Engelsche veel vrucht, ()n dtt ontevredenheid vermeersehepen; not!h dezo, noth andere bezoelters derde,toon in 1826 hetboven reedsvermelde

uit Spanje waren eellteringenomen methet leenregt atkesthaft werd en de gouverneur-

woeste land, zoodat sommigen m eenen,dat generaalin 1827 de keuze van Papineaw,den
hetzjnnaam aan deSpaanschewonrden ac@ leider der oppositie, t0t voorzitter van het
wcc
/t
z (hier is niets!
) ontleend heeft. In de Lager Huis nietw ildegoedkeuren.Langw erd
geheele volgende eeuw kwamen er enkelrob- er onderhandeld m ethetEugelse,
heParlement,
benslagers Op de kust,enhetbinnenlandbleef en toen dit op vool-stel van lord Johm .#'lf.:.$eS
Onbekend.JVèInam omstreeks 1500 eenItali- van geene inschikkeljklleid wilde weten en
aan Gioranni Tokvtwtxzà;,die meteenigoFran- de gouverneur van Canada de zitting derverschtl schepen derwaarts stevencle, het land gatlering van volksvertegenw oordigersvoor0n-

voor Frankrt
jk in bezit,

wèl maakte bepaalden tjd ophief,ontstonden ervereeni-

Cartier, die de St.Laurens-rivier Opvoer en gingen van zzonen der vrjheid'' die een
de oeverlanden met delz naam van Nieuw- centraalbestuurhadden te Afontréal,hetwolk

Frankrjk bestempelde zjneregêringOpmerk- Canada onafhankeljk verklaarde van Orootzaam op het hoogo belang dier gewestent Brittanje.Bror
tvn Fàlypzlen 0,Callayhanplaat-

doch eerst in 1G08trokeenekoloniouitFrank- sten zich aan het hoofd der Opstandelingen,

rjkderwaarts.Deeerstegotlvemletll-,Cltamplain, dochsthoonzjaanvankeljkgeeneonbelangrjke
stichtteerQtlebtlc,waarnaCanadaeenFransch vnordeelen op de Engelsche troepenbehaalden
onder-koningrjkwerdverklaard.opaandringen (1837),besetten deaanvoerderstol
!hweldra,dat
van Riehelien begafzichin 1628eenhandelsge- hunnt
,zaak verloren was,daar zj nietalleen
nootschapderwaarts,daterdenalleenhandelver- tegenkanti
ng vonden bj eene j'roote partj,
kl'eeg onder voorwaarde,dathett0taan1643 t0t wolke 00k d() geesteljkheld behoorde,
niet minder dan 16000 handw erkslieden en
landbouwers derw aarts m oest brengen. M en

maar ook niet eens door P apinea'
a werden

had erechterlang tewoxstelen metdevjandeljkheden derIndianen,metdeonverdraagzaamheid der Jezuïeten en met den najver
van Engeland.Dit laatste vel'
overdeQtlebec
in 1629, doch gafhet2jaarlatertertlg.In

naar de Vereenigde Staten en de opstandelin-

bjgestaan.Brown en Nelson namen de wjk

j'
en werden in December van laatstgenoemd

Jaarbj St.EustacheenGrand-Bruléreddeloos

geslagen. De ovel'
winnaars behandelden hen
met groote hardvoehtigheid.In Oppemcanada
1674 verkreeg Canada in hetConseilSouverain waren de opstandelingen niet gelukkiger;hiel'
eene eigene regêring,maarbleefstrjden met hadden M aekenzie en ran f-çzzlpzk/,een v00rEngeland- eerstom Aeadië(Nieuw-schotland malig Oëcier van Napoleon,zich aanhethoofd

en Nieuw-Brunswjk),en toen hieraan door
den Vredevan Breda (31Julj1667)eeneinde
gemaakt was, werd de stri
jdnabj degroote
meren voortgezet?waarbjdeRoodhuiden zieh
voorbeidepartjen moestenlatendooden.Toen

der ontevredenen geplaatst, waarmedo zj

vrtlchttlloos Toronto poogden intenem en,ter-

wjlzj daarna doorltolonelM aeNabversla-

gen w erden.
In den aanvang van 1838 was a1z00 de
de Franschen vervolgens eene reoksvan blok- Opstand bedwongentmaarderustn0ggeenszins
huizen in den rug der Engelsehe koloniën hersteld.D e Ontevredenen zoehten hulp in de
bouwdcn,ontvlamde hetOorloysvuuropnieuw Vereenigde Staten. M qckenzie bragt er 550
(1757) en de worsteling eindlgde,nadat de man en 12 stukken geschutbjeen,waarmede
Engelschen kaap Breton veroverd en denslag hj en ran Renselaer, een Noord-Amerikaan
bj Quebec (13 September 1759) gewonnen uit Albany,heteiland Mary in hetErie-m eer
hadden, m et den afstand van Canada aan gingen bezetten.Vanhier vaardigden zjmaniesten uit in naam der republiek Canada en
Groot-Brittanje (1763).Nu kwamen erbetere t'

wetten meteen meer geregeldbestuur,terwjl beloofden aan allen, die aan den vrjhoidsm en aan deinw oners veroorloofde,vele otlde oorlog deelnamen,rjke geschenken in grondgewoonten en zelfshet Frauscheleenregt,dat bezit. De kolonel M ae N ab vestigde zich
hen in seigneursen cendtaires(leenheeren en m et 4000 gewapenden Op den oever van het
vasallen)verdeelde,tebehouden.Niettemin Ont- meer tegenover het eiland, verhinderde den
stond er eene breede klooftussohen de oude aanvoer van levensm idtlelen en liet dool'den
inwoners en de uit Engeland derwaarts Engelschen kapitein Drew de stoom bootCarovloejendelandverhtlizers,(!
nzondereenetjdige Jizl: veroveren,w aarm ededenoodigevoorraad
toegevendheid van de zjde van hetMpeder- w erd aangebragt.De brandende boot,waarop
land z0u Canada Ongetwjteld aan denAmeri- n0g 10 personen w aren achtergelaten,dreef
kaanschen vrjheidsoorloghebbendeelgenomen. naar den Niagara-watervalen werdervorpletDe meest-drukkende belastingen werden afge- terd,- etlnewreedheid,dieinNoord-Amerika
schaft, en de constitutie van 1791 bragt er z()o groote verbittering wekte, dat het den
eeneaanmerkeljkeverbetering;dewetgevende president ranWzrz'noz m oeite kostte,een vredemagtwerd daarbj aan een Lager-en Hooger breuk m et Engeland te voorkom en.W eldra

Huls(Assembly en Council),endetlitvoerende verliet M ackenzie met de zjnen heteiland,
aan den gouverneurmetzjnRaadopgedragen. nadat zj de wapens hadden nedergelegd,
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doch het was niet te verhinderen, dat de lend opgegeven.Volgens Delitsa is de opperNoord-Amerikanen, uit wraakzucht wegens vlakte van het Bovenmeer 1520, van het
de Caroline, de ln
ungelsche stoombootRobert Michigan-meer 1140,vanhetHuron-meer1150,
Peel vernielden, terwjldeverwjdering nog van het Erie-meer 457 en van het Ontariogrooter wexd door hetin hechtenisnemenvan meer300 (n geogr.mjlengroot;zjliggen van
den Engelschen ambtenaar Mae .ret/#,dien 200 t0t 70 Ned.elboven de Oppervlakte der
m en a1s den hoofdaanlegger der verbranding zee,terwjlmeninhetmeerOntariodegrootste
van de Caroline beschouwde.In weerwilvan diepte - eene van ruim 1000 Ned.el- gede tusschenkomst van den Engelschen gezant peildheeft.Descheepvaart-verbindinggeschiedt
werd die manxte New-York voor deregtbank door hetNiagara-kanM l,alsmede langsde0tgesteld, doch vrjgesproken, en nu wistde tawa en hetN ipissing-m eer.
president Tylc door gestrenge maatregelende
Canadasche ziekte (morbuscanadensis)
rust te herstellen.
is een vorm van syphilis,dien m en het eerst
In het laatst van 1837 en in het begin aan de baai van St. Paul in Canada heeft
van 1838 handelde men in het Britscheparle- waargenomen.De verschjnselen komen met
mentoverCanada en men kwam ereindeljk die van gewone syphilis sterk overeen;daart0t het besluit,om de constitutie van Canada t0e behooren puisten en zweren in den mond
t0taandenlstenNovember1840buitenwerking en Op de huid,zwellingen in de okselsenin
te stellen en de wetgevende en belasting-uit- de liezen,het uitvallen van hethaaren weg-

schrjvende magtop tedragenaaneengouver- tering derbeenderen.Daarbj isdealgemeene

neur-generaal. T0t deze betrekking werd de gezondheidstoestand zeer slecht en de ljder
graafran D- AJ.- benoem d,een m an van ge- heeft lastvan benauwdheid op de borst,van

matigd-vrjzinnige beginselen, die bj zjne verzwakkiny der zintuigen enz.Hetverloop
komstteCanadadoorzjnewjzemaatregelen der ziekte ls zee; verschillend. In gtmstige
en dooreen welwillend gedragJegens de0p- gevallen volgt eene voorspoedige herstelling,
standelingen de gemoederen w eldra t0tkalmte
bragt.'l'en gevolge van een voorstelvan lord

in ongunstige weldra de dood.

Canadian R iver is de naam van eene

Brougl
tam,waardoorzjneactealsgouverneur Noord-Amerikaansche rivier,die ophetltotswegens magts-overschrjding nietigwerdver- gebergte in Nieuw-Mexico ontspringtennaeen
klaard,nam de graafvan D-AJ,- zjn Ont- l00pvan 200 geogr.mjlen in Arkansaszich
slag,keerde in 1838 naar Engeland terug en uitstort.Zj kronkeltoveraanmerkeljken afdeed er aan hd Parlement verslag van den stand door eene diepe kloof (canon), wier
toestand van Canada, aantoonende,dat het loodregte wanden 30,Ja,op sommigeplaatverschil van rassen de oorzaak was der ver- sen 500 Ned.elhoog zjn.
deeldheid,weswegemen daarbj eeneverzoe- Canaille of hondentroep!van hetLatjnnendestaatknnde diendetevolgen.In weerwil sche woord canis (hond), lseene verachtevan M ae Nab en van de Tories ontving Ca- ljkeuitdrukking,om dezulken aantewjzen,
nada nu eene nieuwe,liberaleconstitutie,die die alle slechte hoedanigheden van den hond
erden 23stenJulj 1840 werd afgekondigd. in zich vereenigen en dus op dewjze der
W eldra echtex ontstonden erondersirCAJ,r- honden kruipen,zich laten afranselen,stelen,

lesWtwof,lord MetcaVeen lord El
gin,dieer vlejen, voor een brokle allerleikunsten mavan 1841 t0t 1852 achtereenvolgens als gou- ken enz.Heti
sduseen gluwel,wanneerde
verneurs-generaalhetbew indinhandenhadden, aristocratie eerljke werklleden, die in het
nieuw e oneenigheden overschadeloosstellingen zweethunsaanschjnsarbeiden,om degenotwegens verliezen,gedurende den laatsten 001.- zucht der aanzienljken te bevredigen, met
1og geleden.Daarbj werdenernstigepogingen dien naam bestempelt.
aangewend, om Canada van Engeland l0s te
Canale.Onderdezen naam vermeldenwj:
rukken,'
tgeen echtervooraldoorlord El
/n Antonio CtZAItTJd, 0ok Canaletto en il n zllp
werd verhoed. Onder dezen en zjn opvolger genaam d,een beroemd landschapschilder,die
lord Harris nam zoowelde bevolking als de vooraltooneelen uit Venetië ophetdoek bragt
welvaartin Canadaaanmerkeljk toe.De ge- en eenigen tjd in Engeland werkzaam was.
zindheid,om zich
de Vereenigde Staten Hj werd geboren den 18den october 1697
vanNoord-Amerikatevoegen,bljfterweln0g en overleed te Londen den 20sten Augustus
altjd levendig,maariswegensde laterver- 1768.
leende vrjzinnigeconstitutievanhetDominion, Bernardo Wel/pffp Candetto, een neef en
waarvan wj boven melding hebben gemaakty leerling van den voorgaande.Hj werd qem inder sterk dan voorheen.H et is evenwel
boren te Venetië in 1724 en heett a1s schllbekend, dat metbetrekking t0t de hangende der en graveur veelgoeds geleverd.A1sschilAlabama-quaestie de vraag weleens geopperd der vertoefde hj nietalleen in zjnegeboorwordt, of Groot-Brittanje de aan Amerika testad,in Rome,Verona,Brescia en Milaan,
verschuldigde schadevergoeding niet met den maar ook aan het H0fvan Saksen en werd
afstand van Canada z0u willen betalen? O0k in 1764 lid van de pas-opgerigte academ ie
heeft Nieuw-schotland doorzjneprovinciale te Dresden.Vo0r den Keurvorstran Beyeren
vertegenwoordiging den w ensch te kennenge- schilderde hj fraaje landschappen uitdenomgeven, om zich weder van den Bond l0s te trek van Nym phenbnrg en begafzich vervolmaken.
gensnaarLonden,werwaartszjn roem hem

Canada (Meren van). I)e uitgebreidheid wasvooruitgesneld.Hj overleed te W arschau

van deze 5 groote raeren Nvordtzeer verschil- in 1780. T0t zjne meest-beroemdegravures
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behooren 15 gezigten op Dresden, alsmede stand ishetmannetle van boven groenachtig
landschaypen uitde omstrekenvanPirna,den geel, van onderen goudgeelen aan dezjden
Königsteln en W arschau.
vuil-witmot langwerpige brvine vlekken.De
Glltseppe Canale, een beroemd Italiaansch bovenste slag- en staartpennen benevens de

teekenaar en graveur. Hj werd geboren te kop zjn grtjs.lletwjfje is echterveelminRome in 1725, en zagzich benoemdt0tleeraar der fraaigekleurd.D00r hetaantbkken zjn
in de teekenkunst te Dresden, terwjlhtl er echter talrjke verscheidenheden ontstaan met
in 1765,bj de stichting deracademie,den dtroengeleenwitte,stroogele,isabelle-kleurige,
rang verkreeg van professor,en in1802 Over- g'
rdze, brtline kleuren enz. Met andere vinkleed.Hj leverdeeen aantalfraajeetsen naar soorten vormthj bastaarden,en opheteiland
Rafaè'l? (744$#0 Reni en anderen en sehreef Elba is hj inheomsch geworden.Vele vogelPrinelpes de dessins etc.,,t (u()ju jytl5 m:t handelaars in Tyrol,hetSchwarzw alden Thiiringen houden zich bezig met de canarie-

52 koperen platen zjn uitgegevel
z.

Canara is de naam van een landschap in broejerj en vervoeren devogelsnaarNederOost-lndië,aan de W estkust van D ekan en land,Enreland,Turkjeen Rusland.
ten zuiden van G0a,zich uitstrekkende Over
Canarle-zaad is de vrtlcht van heteanaeene lengte van 40 geogr.mjlen meteene z'ï:-st
/z'
t
u (PhalariscanariensisL.),hetwelkt0t
oppexvlaktevan 463 E1geogr.mjlen,waarop de tàmilie der grassen behoorten op de Caruim 1 millioen inwoners gevestigd is.Men narische eilanden alsmede in hetztliden van
verdeeld het in Noord-canara met de stad Europa groeit. Men vindt het thans ook in
Coomta,en Zuid-canara metde stad Manga- ons Vaderland,in Zwitserland en in Thiirinlore. Het landsohap is langs de kustvrucht- gen,vooralin de omstreken van Erfurt,w aar
baar en wèlbebouwd en leverteenovervloed het verbouwd w ordt. D e halm dezer plant
van suikerriet, rjst,kokosnott
m ,pet
llvruch- w ordt 3 palm t0t1 Ned.elhoog en draagt
ten enz.,en de Oosteljke bergstreekisbedekt eene dikke zamengestelde aar. De vruchten
met prachtige wotlden.De veeteeltisergering dienen vooral t0tvoedselvool'canarie-vogels,
w egens gebrek aan w eiden, doch de land- en men bereidt daaruit ook eene ijlze meel-

bouwerszjn er,als eigenaarsvandengrond, soort,die bj hetappretêren van ijne katoezeer welvarend.M en heeft ereenezonderlinge nen en zjden stoffen uitnemend te paskomt,
vermenging vanallerleiEllropéscheenIndische daar hetde draden zelfs bj zeerdrooge lucht
vochtig houdten voorbreken bewaart.
kerkgenootschappen.
Canar- taal (De) iseenederDrawidisclzo Canarina L. is de naam van een plantalen van Dekan in oost-lndië en wordt met
eigenaardige letterteekensgeschreven.M en 0nderscheidtde oude en deniewweCanara-taal,en
in Indië heeftmen in die taalonderscheidene

tengeslacht uit de t'
amilie der Campanulaceën
en Op de Canarische eilanden voorltomend,

en zjne meestbekendesoort,0.Campanula

L.metgroote,prachtige,licht-geleOfblaauw-

geschriften van vroegerenenlaterentjddaarin achtig-gele bloemen met purper-bruine adegedrukt. E ene spraakleer dier taal is door ren, is eene tkaaje sierplant, die men in
M ae Kerell (1820)en een woordenboek door de kamer of
'in de warme kasbj 5- 80C.
door den winter brengt. In Augustus of in
Reeve(1832)vervaardigd.
Canarie-sec is de naam van eenewjn- den aanvang van September begint de knol
soort der Canarische eilanden,welke Op Ma- uit te loopen, waarna m en dien in versche
deira-wjn geljkt.Eigenljk is zj alleen de aardeverplant.Dezelaatstebestaatuitgeljke
Bidogne-wjn; om dien te bereiden,worden deelen blad-aarde en vette tuinaarde; hierin
de druiven onrjp geplul
tt. De wjn is dan wordt de plant meerdan 2 Ned.elhoog en
eerst droog en hard,maar w ordt doox oudem bloeit zeerrjk.Gedurende den bloeitjd moet
d0m zachter en is ten laatstenaauweljksvan zj zonnesehjn eù water hebben. Iszj uitMadeira-wi
jn te onderscheiden.M en oogst de gebloeid,dan vermindertm enallengsdenaan-

canarie-sec vooral OP Tenexiffe en wel t0t voer van water,en a1s de bladeren geelworeenJaarljksch bedragvan40000pjpen(vaten), den,laatmen de plantachter in dekasdroog
ieder van 440 Ned.kan.D e canarie-sec van staan,tot
datdekqolwederbeyintuitteloopen.
heteiland Palm a is aangenam ervan smaaken
Canarische ellanden (1n hetSpaansch:

Islas Canarias) noemtmen eene groepvan7
kan vroegyrgebruiktworden.
Canarle-vogel(De)behoortt0tdeafdee- groote en 6 kleinere eilanden,die t0t deproling der zangvogels,t0t hetgeslachtder vin- vinciën - niett0t de koloniè'n - vanSpanje
ken en vormt eene soort,die m etden naam worden qerekend.Zj li
ggen aan dewestkust
van Fringilla ct
zzlcrit
z bestempeld wordt.Hj van Afrlka tusschen 270 29'en 290 26'30'/
behoort tot onze meest-gewone kamervogels, N.B. en tusschen 00 33'W .L.en 4018'17/'
daarm en hem in eene kooizonderveelm oeite O.
L. van Faro,ongeveer 14 geogr.mjlvan
in hetleven houdten hjgedurendehetgeheele het vaste land, en tellen op 150 L geogr.
Jaar,behalve in den ruitjd,zjn gezang laat mjlen Omstreeks25000 inwoners.Zj zjnvan
hooren.In zjn vaderland - de Canarische vulkanischen Oorsprong, zeer vruchtbaar en
eilanden - leefthj op devlakten en in de hebben een zo0heerljk klimaat,datdeOuden
tuinen.Hj isin de 16deeeuw eerstnaarCa- ze met den naam van pGelukkige eilanden
dix en naar het zuiden van Italiëovergebragt (Insulaefortunatael''bestempelden.W aarsehjnen van hier t0t diep in het noorden doqr- 1jk waren zj reedsaan dePhoenidërs,maar
gedrongen. Bf
j voorkeur voedt hj zich met zonder eenigen twjfelaan deCarthagersbehet zaad van canarie-gra.In den vrjen tne- keni De nuetebewenerswaren deGlmnchen,
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een tak der Berbers, wier type ern0g hier
en daar gevonden wordt. M en zegt,datde
Genuézen in 1292 deze eilanden weder ontdekt hebben. Luis de la Cerda, een aohter-

strllik en eone enkeleAlpenplant(Arabisalpina) denbodem versiert.Dehoogstetoppen
zjn ervan allen plantengroeiverstoken)hoewel zj zie'
h niet t0thetsneeuwgewestver-

ltleinzoon vanAlfonsnsX valzCastiliu,werd heffen. T0t de belangrjkste dieren behooren

in 1344 door paus Clemens VI te Avignon er canarie-geiten, groote honden,ezels,muilt0t koning der Canarische eilanden gekroolld, ezels, zwjnen, schapen en katten.De canahoewel hj zich niethaastte,Om zj11koning- rie-vogel behoort er te htlis,doch m en vindt
rjk in bezit te nemen.O0k Robert '
t
llzzBra- er n0g eene m enigte andere zangvogels,alsctxizlpzlf:? die ze later van Heîldrik III van mede zee-en lnoerasvogels,die dezeeilanden
Castilië ten gescllenke ontving, begaf zioh t0twinterverbljfkiezen.Men heetter voorts

nietderwaarts,maar deed in 1427zjne reg- bjen en zjde-wormen) en de vraatzuchtige
ten over aan Jean de .fd//èdzkcpzlz.f,die Lanzarote, Fuértaventura,Gomera en Ferro veroverde en deze eilanden van de kroon van
Castilië in leen Ontving. Vruchteloos zocht
Portugalzich nu meoster te makenvanTenerife. In 1478 werden de Canarische eilanden

(
1oor de Spanjaarden in bezitgenomen.Ikrtfizàczl# de Xrrf/lplllz koeht de eilanden,die
voorheen aan Betltencourtwaren toegewezen,
voor 15000 ducaten, waarna de andere verOverd werden.

sprinkhaalz ltomt wel eens over uit Afrika.
De cochenille-teelt houdt er vele handen be-

zig;ook vervaardigt men erzjden)wollen
en linnen stoffen,terwjlvoor 'toverige de
handwerksnjverheid er niet veelbeteekent.
Een uitmuntend voortbrengselis er de canarie-sec (zie onder ditwoord),endaarnaastzjn
er wjngeest,ruwe zjde,sodaen zuideljke
vruchten balangrjke handels-artikels.Na1852,
toen alle havens, met uitzondering van die
van Ferro, t0tvrjhavens werden verklaard,
is de handeler sterk toepenomen.Derjkste
eilanden zjn Gran Calzarla,Tenerile en een
gedeeltevan Lanzarote;overhetgeheelheerscht
erechterarmoedetdaarervelemajoratenbe-

De zeven bewoondeeilanden zjn Teneri
y'
e
(414/5 ED geogr. mjl en 90000 inwoners))
Gran Canamia (
303/:((
q mj1 en 70000 inwoners)metdehoofdstad Palmas,Palma (151/a
E5 mjl en 31000 inwoners), Gomera (71/q staan en de landen dus doorgaans door pachED mjl en 11000 inwoners),I't
ôlrtarenlnra tersbebouwd werden.Deinwoners zjnvoor(26% (n mjlen 11000 inwoners),Lanzarote beelden van regtschapenheid, trouw ,matig(223/'
t(
E)mjlen 15000 inwoners),en I'
erro heid,vljtengastvrjheid.Detalrjkekloosters
OfH'
terro (2,/a (n mjlen 5000 inwonel.
s), van voorheen zjn opgeheven,maarmenheeft
de zeskleinere zjn onbewoond.
er n0g vele kapellen en bedevaart-plaatsen.
In uitwendige gesteldheid eljl
ten deeilan- Er zjn goede scholen voordehoogere standen veelOl
!elkander.M en vlndtnameljk Op den; de Spaansche bezetting is er klein,en
hunne aanzlenljkste hoogteeeneketelvormige ligt in de vestingen Santa Uruz diTeneriFa
verdieping,denvoormaligenkrater(laoalderal, en Ciudad de 1as Palmas. Eerstgenoemde is
en langsde helling diepescheuren(barancos), de zetel van den lkapitein-generaal.
van welke doorgaans slechts ééne t0taalzden

ltetel doorloopt en de regelmatige lagen van
het vulkanisch gesteente aan den dag brengt.
Dit laatste is basalt,doorboord van tuflagen,
waardoor vele holen en grotten ontstaan.

Canarium L. is de naam van een plan-

tengeslaeht uitde fàlnilie derAmyrideën)hetwelk Indische balsom-boomen Om vatm et atL
wisselende,oneven-gevinde bladeren en eilzder
liugsche bloem trossen.De meest-bekendesoort

A leœander ron A '
ZIZZIIOJ#J en Leopold ron Wffc/z is C.comm'
une L.(C.Zephyricum W illd.,Cahebben den plantengroeider Canarischeeilan- lophonia mauritiana Deo.) een tkaaje,hooge
den op eene meesterljkewjze beschreven, boom ) van de Molukken afkomstig en thans
en dien van de palmen aan hetstrandtotaau over geheel Illdië verspreid. Het zaad der
de Alpeniora derhoogste toppen in 5 gewes- walnootvorm ige vrtlcht is 3-hoekig, evenals
ten verdeeld. Tot 400 Ned.elklimt daCder die van delz amaudel,maar 2-maalzoogroot,

Afrikaansche gewassen bj een gemiddelden bestaat uit 6 sttlkken en een klein stukje,
Jaarljkschen warmtegraad van 220C.en mel
z smaaltt naar hazelnoten, dooh zoeter, en is
vindt er den palmboom , den pisang, den ereen dageljkseh voedselderinwoners.Z00-

drakenbloedboom en het suikerriet.Danvolgt dra de vrtlchten zwartw ordon,haaltmen ze
t0teenehoogte van 850 Ned.el(180C.
)dat van de boomen eu m en eetde kern raauw ot'
der Europésche planten met schoone wjn- geroost m et wat zout.Eelz onmatig gebruik
gaarden, maïs- en graanvelden, Olm en- en daarvan veroorzaakt btlikloop.Er wordt ook
kastanje-bosschen.Daarna ontwaart men tot wel brood valz vervaardigd, en de olie,uit
cene hoogte van 1350 Ned.el (130C.)een zulke vruchten geperst,isztle1-goeclvansmaak
vochtig gewestmetvelelaurierboschjes,waar- en tevens gesehikt Om ttl branden.D e b00mede het gebied der zuideljke vormen een men leveren teveus eene sterk ripkelzdehars,
einde neem t. Dan begint boven de w olken- die, in'bladeren gewikkeld?t0ttàkkels kan
laag,alzoo onder den invloed eenernadeelige dienen. H et draagt in den halzdelden naam
droogte,t0t1650 Ned.eltoe(100C.
)hetge- van eanarie-ltars ofhars 'ptzz/Nielttv-Gwinéa en
west dernaaldboomen (Pinus Canariensis) en vormt eene bleekgele? vaste m assa,die tus(
ler gewone varens,waarna men eiudeljk t0t schen de vingers w eek wordt.Hethotltkom t
eene hoogte van 3400 Ned.el(50C.
) het ge- als scheepstimmerhout en brandhout zeer te
w est der Retama blanca bereikt, eene soort pas. Zulke boomen zjn veelal bedt
lkt met

van Bpaetiwmtdat er metdeJeneverbessen- woekerplanten,vooralmetvogelljm,standel-
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kruiden en varens. Eene andere soort, P. vergezelden,is alleen inhandschriftaanwezig.
moroearpum Willd.(Amyris oleosa Lam.4is Het oudste Castiliaanscheliedeboekisdercaneen boom tergrootte van een aypelboom en cionel'o de Baena'',di0 devoortbrengselen begroeitin Oost-lndië en Cochin-chlna.Uitden vat van een dichterljk genootschap aan het
stam vloeiteenegeelachtige,welriekendeOlie, HofvanJ@n.
2,envanHendnikfffenvooralvan
die als heelmiddel voor wonden en tevens, Jan 11 en in 1851 te Madrid,in 1852teLeipmet damm ar-harsen wat kalk verm engd,t0t zig uitgegeven is.Laterheeftmen dergeljke
het digtmaken der naden van schepen dielzen verzam elingen vau liederen vanvel'schillenden

kan, terwjl het harde, bruine hout op de oorsprolzgteigenljke liedeboeken,inhetlicht
draaibank bewerkt wordt.- Voûrtsheeftmen
n0g 0.
Reinsclt die s-hoekige,groenachtig gele vruehten draagt,- C.bengalense
.Ap
a.l.,die veelhars oplevert,enz.

gezolzden,Onderwelkedepcaneionerogeneral''

sederthetlaatst der15deeeuw hj herhaling

gedrtlkt,eene eerste plaat'sbekleedt.Deze is

het eerst bjeengebragt (
1001
-JuanFernandez

Canavalia Dee.is de naam van eenplan- de Cpzlyftzzd/ltx, e11 later, vermeerderd dool*
tengeslachtuitde familie derpeuldragprs(Le- I'
ernando del O4,
$
'JiJJo,te Valencia verschenen

guminosae);hetomvatslingerplantenen hees- (1511).Daarenboven zjl
zerin Spanje 6 uitters met groote bloemen. C. yladiata Deo. gaven in tblio en 2 Antwerpscheinquartovan
(DolichosgladiatusJ'
acq.)iseenOûst-lndische bekend (delaatstevan 1573).Van eenekleiheester met3-tallige,Ovale,ptmtigebladeren, nere uitgave (Saragossa 1552)heeftmen een
hangende, witte, rood-govlekte bloemen en exemplaar op deKeizerljke boekerj teMreelange yetllen met6 groott
),platte,roode za- nen.- Somtjds geeft men don naam van
den, dle in oost-lndië in onrjpen toestaud Cancionera 00k aan verzamelingen van liedeuitgedopten gegeten worden.Zj bohoortmet ren over hetzelfdo onderwerp; bjvoorbeeld
C.obtnsjjblia Dee.t0tdesierplal
aten vanOnze Vita Christi(Saragossa 1492)!en ncaucit)warme kassen.De rjpe zadcn zjn vergiftig nero de Ramoll Dellavia (1480)1'.Zie ook
en bevatten cathartine.
olzder R omancero.
Cancale is de hoofdplaatsvan het arronCancrin tGeorg,of Jegor Franzowitsj,
dissement St. Malo in het depaxtement Ille graaf))een Russisch generaalen ministervan
Vilaine.Zjteltn0ggeen Toottinwoners,maar Financiën, w erd geboren te Hanau den 8sten
is beroem d wegens de uitmuntende oesters, Deoembel, 1774.Zjn vader, een uitstekend
die er op den nabj de haven gelegen Rocher werktuigkundigeen de schrjvervan pGrllndde Cancale gevangen worden.Men komt er ziige der Berg-und Salzwerkskunde(177300k, Om de zeebaden to gëbruiken.De En- 1791, 13 dlnl'', bogaf zich op aanzoek van
gelschen zjn er in 1758 geland en hebben Catltarina11 in 1783 naarRusland,waarhj
ln 1779 de dââr aanwezige Fral
zsche schepen belastwerdmethettoozigtOpde zoutmjnen
vernield.
te Staraja Rtlssa in hetgouvernementN0wCancan OfCltahmtisinFrankrjkdenaam gorod,el1in 1816overleed.Zjnzoonbezocht
van een slecht-befaamden en door de policie hetgymnasitlm te Hanat
lenstudeerdeteGiesverboden dans, - eigenljk e0n contredans zen en Afarburg in deregten.Navruchtelooze
met ontt
lchtige gebaren. Hj is ontstaan in pogingen, om eene ambtenaarsbetrekking in
danslocalen te Parjs, waar ligtzinnige cour- Hessen te bekomen,werd hj inAnhalt-Berntisanes den toon aangaven. ((lA de volkstaal btlrg t0tregéringsraad benoemd.Diepostwas
heet't cancan de beteekenis van beuzolachtig hem echter geenszins voldoende.W eggesleept
gebabbel, en het woord chahutisafkomstig door de beginselen dergroote Fransche 0m-

van chat-huant (naeht-uil).

wenteling,schreefhj in diedagen rDagobert,

Cancionero is een Spaansch woord, dat Gesehichte aus dem Jetzigen Freiheitskriege
liedeboekbeteekendenalzoot0tnaam ditntvool. (1796)'' - een roman, die later aan zjne
vjanden de voor hem niet zeer aangename
e
ennev
rz
ame
iver
ngvaar
vandl
Yr
issche
gedicthit
en,
an
ee
Ofe
mee
rl
ger
afkoms
g.
Mv
ee
r gelegenheid schonk, Om hem van dem ocratibepaald geeftm en dien naam aanliedeboeken, schegevoelens te besohuldigen.In 1796 werd

dooreen gezelschappeljken-kring gedichten hj adjunct van zjn vader, doch verkreeg
aan eenig vorstenhofingtabruik.Vandien aard weldra eeno betrekking bj het departement
ishetGallicisch-portugeesch liedeboek,dataan
het h0f van koningdom Diniz in zwang was,
en waarvan de M orero de door koning Dimiz
zelven vervaardigde liederen in 1847heeftuitgegeven - voorts het liedeboek van heth0f
van koning Jàn 11 en Emannè'lvan Portugal

van Binnenlandsche Zaken - en niet lang
daarna die van opzigter Over de D uitschek0-

(Cancioneiro generaldeResende),in 1516te
Almeria enteLissabon,i111850- 1851teStuttgartin hetlichtverschenen.Vanhetdiehterljk

ter-generaal m et den titel van staatsraad en
in 1812 t0t intendant-generaal der W esterarnaée benoetad Nverd, welke hjnaarDtlitschland volgde nadathem voorafde rang w as
toegekend van luitenant-generaal.Zjn uitstekend bestuur werd door Ale
œander I opyemerkten bezorgde hem in 1813debetrekklng
van intendant-generaal van het geheelc leger.

genootschap aan het h0f van Aragon uit de
dagen vanFerdinand1bestaatinhandsehriftde

loniën des rjks.Om zich toegang t0t de militaire dienst te verschaffen schreef hj een

boek over deveryleging der troepen,zoodat

hjin 1811t0tadlunctvan denproviandmees-

DCançoner d'
amor''01?de Parjscheboekerj,
alsmede een Op de unlversiteits-bibliotheek te
Saraqossa.Ook de rcancionero de Lope de
Stunlga''
, opgesteld door de hofdichters,die Na den terugkeer dertroepen uitFrankrjk
Avbns'
l
u Tr,koning van Aragon)naarItalië voerde Cancrin van wege Rusland de onder-
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handeling over de sehadevergoeding van 00r- dien van hout,rietofpotklei,lateronderden
logskosten,en verkreeg voor den Czaareene invloed derplastischekunstvanmetaal(vooral
s0m van 30 millioen francs.D00rdeintrigues brons), marmer of albast.De candelaber,in
deroud-Russischepartj belaagd,verzoclzthj dttn tempel ofin het htlisvalî een particulier

een onderzoelt van zjnehandelingen en werd prjltende, btàstond dan uit een voetstuk (banietalleelzglansrjk geragtvaardigd,maar()ok sis),doorgaansmetloeuwenklaauwenversierd,
bevorderd t0t lid van dttn Raad van Oorlog eone sthachtofsteel(kaulos)?diegemeenljk
en kortdaarnat0tlit
lvan denRjksraad.Ht
j gecanneleerd was,eneenbovel
zstuk(kalathos)
schreef vervolgens 2 werken, di0 hem eene van sohotelvormigegodaante.Dikwjlsverhief
duurzamo plaats bezorgden onder de staat- zich Op hetbovenstuk eene iguuralsschotel-

huishoudkundigenvanEt
lropa?nameljkp'
W e1t- drager.In den tjd der Romeinsche Keizers
reichthum , Nationalreichthum und Staats-

vervaardijde men candelabers van edeleme-

wirthschaft (1821)'5en rueber die Militiir- talen; zp waren als artikclen van weelde
ökonom ie in Frieden tlud im Kriege,undiiber in de meest-verschillende en sierljkste vordie W echselverhiilltnisz zu den Operationen men voorhanden. Alen heef
t fraatle antieke
(1822- 1823,3 dln).''Hetgtt
volghiervalzwas, marmeren candelabers in het BritschMusêum,
dat hj in 1823 na den dood van den baron te Napels,Rome en Florence.Beroemdwaren
ron Ctzzzedzl/ltzzllt
s:s door A leœander I t0tm i- vooral de Tyrrheensche, die van Tarente en
nister van Financiën btmoelud werd.In die vanAegina,enmenheeftuitmtmtendbewerkte,
betrekking ishj deweldoener geworden van met zilver ingelegde candelabers te H erculaRusland,daarhj doorzjne geldeljkemaat- num Opgedolven. Eene soortvan candelabers
regelen een aantal nieuwe bronnen van wel- vormden de lampadaro of candelabers met
vaartwist te Openen.Keizer Nicolaasschonk armen, waaraan lampen werden opgehangen.

hem zjne vriendschap enbleefop hem ver- Reedsin Ouden tjd deed menkolossalebouwtrouw en, in weerwil van den gestadigen te- gewrochten in den vorm van candelabers ver-

genstand derOud-Rtlssische partj.Hethoofd- rjzen, zooals den vuurtoren aan den mond
doel van Canerin was,hetgeschokte staats- derhaven te Alexandria.In denjongsten tjd
credietteherstellen en de flnanciën desrjks heefl m en vool-alden antiekencandelabervorm

naar vaste beginselen te regelen.Sledzts een gegeven aan de palelldergas-lantarens,ter-

pan van zo0 vlekkelooze eerljkheid en van
zoo groote wetensehappeljke bekwaamheid
a1shj,k0n deRussischevooroordeelenenzelfs
nu en dan de afkeerigheid van den Czaar
overwinnen.Hj heeftt'ts
hterzjnemaatregelen
met vastheid doorgezet, almoesten de bjzondere belangen deringezdenenerookOlzder
ljden.Op gevorderden leettjd (1845)schreef
hj te ParjsrDieOekonomiederGesellschat
t'',
waarin hj zocht aan te toonen,dat in Rus-

wjl in 1811 teAltenborga in Thi
iringen ter

eere van Bon%
Lfaci'
l
ts, den apostelder Duitschers, een e'
andelaber isverrezen ter hoogte
van 10 Ned el.
Candia , in het Nieuw-Grieksch Keiti,
in het Turkseh Kirid,droeg weleerdennaam
van Creta, en is een eiland in de Middellandsc.
he Zee ten zuiden van deAegéscheZee

en vormt een zelfstandig ejaleet (provincie)*
van Europeesch Turkje.Hetis353/:geogr.
mjl lang en la/: tot8geogr.mjlbreed en
beslaat met eenige nabjgelegen eilandjes
herhaald verzoek ontving hj in 1844 ztjn 001
*- eene oppervlakte van 153 (volgens anderen
v0l ontslag, doch Onder voorwaard'
e,dathj 190)(E)geogr.mjlen.Hetaangrenzendgedeelte
a1slid van den Rjksraad ook verder aan het der Aeglsche Zee, Ook de Zee van Candia
staatsbestuur zou deelnemen.Hj begaf zich (Mare Creticum) genaamd,is zeer diep,en
toen naar Parjs, doch keerde weldra naar dit kan m en in het algem een verzekeren van
Petersburg terug, waar hj den 22sten Sep- de walraz Om het eiland heen. Over dit
tember 1845 overleed. Hj heeft veel vtl
ol' laatste schrjdt eene bergketen oostwaarts
Rusland gedaan en vooralookjveriggewerkt, voort, w elke door 3 bergpasseu in 4 deelen
om den aanleg van spoorwegent van kana- isgesplitst,nameljk hetSpl
tal
ciotiscl
teofW itte
len enz.,hetOntstaan van waarborg-en nj- mtpùerot
/fc (Aspra Vana), in dën Pneuma ter
verheidsmaatschagpjen enz.tebevorderen.Zjn hoogte van 2300 Ned.elverrjzende,- het
schrander inzigtln die zaken werd algemeen geborgte van den hoogen (2r00 Ned e1),kabewonderd.
len Ypsiloriti (Ida),met 3 toppeu een uitCandaulus (bj deGrieken Myrsilos),de m untend landm erk vorm ende,- hetLasithilaatste koning van Lydië (716 vöör Chr.
), geberyte(1T00 Ned.e1),- enhetSitiayeberyte
stelde zjn ongeloovigen gunsteling Gygesin (Dictê) Op het Oosteljkst gebied.Door die
de gelegenheid,om de bevalligheden zjner bergketen, welke Onderscheidpne uitloopers
land eene levensltraeht sluimert, die alleen
door de autocratie kan worden gtàwekt.Op

gemalin in het bad te bewonderen. Deze uitzendtnaar zeo,is het eiland in eenenoor-

laatste,hierover diq verontwaardigd,Ontbood deljkeen zuideljkehelftverdeeld.De eerste
Gygesen steldehetln zjnekeus,Om öfden heetteene sterk Ontwiltkeldekust,eenezachte
Koning te vermoorden ôf zelf geworgd te hell
iny,veelvlakten en sc,
llooledalen e11is
w orden. Gyyes koos het eerste.

om dle reden het meestbebouw d en bevolkt,

Candelaber, van het Latjnsche cande- terwjlde tweede rotsachtig:steilis en dor,
ltxyr'
?
wzz
l (kaarsdrager), waarvan Ons kandelaar evenals de tegonoverliggende kust vanAfkika.
desgeljksafkomstig is,wasbj deOuden de Op heteilandzjn geenerivieren,maarvele
naam van een toestel,w aarop kaarsen wer- beken;hetbeziteen grooten rjkdom vanbeden geplnntst. Aanvankeljk verFu rdigdemen koorljke natuurtooneelen,en hetklimaatis
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er zeer zacht en gezond.De gemiddelde z0Inersvarnlte is er aan het strand 260 C.,en
de winterkoude wordt er doorde zee en de
nabjheid van Afrika zôô gematigd, dat de
thernaosaeter er zelden beneden 70 C.daalt.

eene kleine haven,betere straten en winkels
dan de stad Candia en telt 9000 inwoners.Canea of Hanië, op de plaats van het oude
Cydonia, is de zetel van een Ifaimakam en
van een Griekschen bisschop en heeft 12000
l)e sneeu:r bljfterin hetbarresaizoen lig- inwoners.Hiervindtmeneenecitadel,arsenalen
gen op hoogten van 2000 Ned. elen daar- endokken,benevenseenegoedehaven.Tenoosboven, doch is tegen het einde van Julj ten van laatstgenoemde stad,aan de baaivan
overal verdwenen.T0t de Onaangenaamheden Sotldha,bj hetdorp Palaeocastra,heeftnvn
behooren er de sirocco en de aardbevingen. in 18G4 de bouwvallen van Aptera opgedol-

Men vindt er aan de noordzjde belangrjke ven.Demeest-bevolkteylaatsvandezuidkust
bosschen,vooraloljfbosschen,voortsweiden is Hiérapetra met 2000 lnwoners.
Diep in de dagen van het verledene strekt
en bouwlanden.Tarwe, druiven, oljven en
oranje-appelszjn erbeterdan ergensinGrie- de geschiedenis Van Candia zich uit.In 823
kenland en Klein-Azië, - voortsheeftmen kwam het uit de handen der Byzantjnsche
erden moerbeziënboom voordezjdeteelt,den keizers in de magtder Saracênen,die op de
ts,die het welriekend ladanumCht'
us ereto'
hars Oplevert,den St.Jans-broodbooi, zoethout,katoen,vlas enz.,en i11hoogergelegen
streken oogst men appels, peren en aardap-

puinhoopen van Heracleion de stad Candaxthans Candia - stichtten.Reeds in 962 wer-

den zj weder door de Christenen verjaagd.
Bj destichtingvan hetLatjnscheKeizerrjk
?elen.Prachtigebloemen staan erhetgeheele (1204)vielCandia ten deelaandenmarkgraaf

Jaar in bloei,en behalve de gewone huisdie- Bonk
faoi'
usran .
Mbst/àrrcf.Dezeverkochthet
ren,heeft men erveelwild en overvloedvan aan de Venetianen,die erveelgoedst0tstand
visch, terwjl het gebergte er belangrjke bragten,de meeste steden van vestingwerken
delfstoFen bevat.Het aantalinwoners,datin voorzagen, en er zich t0t in het midden der
den bloeitjd der Venetiaansche heerschappj 17de eeuw tegen de aanvallen der Genuézen
1 millioen bedroeg, was vôôr hetuitbarsten en Turken wisten tehandhaven.InJunj1645

der Grieksche omwenteling t0t'/adevan dat moesten zj bukken voor de Tllrkscheheerbedrag gedaald en bedraagtthans,tengevolge schappj; de vjand veroverde Caneaen Re-
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mleer dan 200000,
Herhaaldeaanvallen mislukten,totdatzjzich
afkomst. Behalve de Grieken, onder welke eindeljk den 27sten September1669 aan den

de Sphakioten,diehetzuidwesteljk gebergte grootvizierKioepevli,diehaarlangerdan2Jaar
bewonen, zich doo1'hunne vrjheidsmin en belegerd hield,bj verdrag moest overgeven.
hun afkeer van de Turken onderscheiden, Na haren val werden de Venetianen allengs
heeft men er 70000 Turken, roofzuchtige geheel en al van het eiland verdrongen, dat
Abadioten (van Arabisehen Oorsprong) en zich tegen het einde der 17de eeuw in de
Armêniërs.Gemengde huweljken van Chris- magt der Turken bevond. W êlbehielden de

tenen en Mohammedanenzjnernietzeldzaam ,
en de Grieksche taal is er de heerschende.
De inwoners zjn ergastvrtjJegensvreemdelingen, maar in het algemeen behoeftig en
morsig.Handel,njverheld enscheepvaartzjn

Sphakioten htlnne vrjheid in het gebergte,
maarztjslaagden nietin hunnepogingen,om
de Muzelmannen te verdrjven.Zelfs de deelneming aan den opstand der Grieken in 1821

bevorderde de onafhankeljkheid van Candia

er verlamd, de beschaving en ontwikkeling niet?m aar bragt er nieuwe grtlw elen en verdes geestes gestrem d, de voorm alige havens w oestingen. Het m oest onder het Turksche

verzand,en vele weleerbloejendesteden in i
%
#
.
'
uk bljven,kwam in 1830 onderhetgezag
verval.Hetvoornaamstevoortbrengselis0lj- van den Onderkoning van Egypte,die er een
ven-olie,die er t0t het vervaardigenvanzeep oproer op eene bloedige wjze beteugelde,en
wordt gebruikt, - voorts behooren zjde, werd in 1840 wederaan Turkjetoegevoegd,
oranje-appels,wjn en kaas tot de uitvoer- van welk land het zich bj herhaling,maar
telkens te vergeefs, poogde l0s te rukken.
artikelen.
Het Turksche elaleet Kirid is verdeeld in 3 Toch had de Opstand te Canea op 16 Mei
liwa's (arrondissementen),dienaar dehoofd- 1858 alsm ede hetinzenden van eenbezw aarsteden Candia? Retim o en Canea w orden ge- sehrift aan de Porte en de tusschenkom stvan
noemd. De hoofdstad Candia of Megalocastro de consuls derGroote Mogendheden,het geis het oude Heracleion. Hier zetelt de gou- volg) dat admiraal Aeltmet en Ramzie
fendi
vernetlr, benevensde aartsbisschop,en erzjn m et troepen als buitengew one comm issarissen
naar
Candi
a
wer
de
n
ge
zonde
n
,
Op
wi
er
vool-12000inwoners.Men heelterbelangrjkevestingwerken uit den tjd dct
r Yenetianen,eene stel hun opheëng der geopperde bezwaren
verzande haven, 14 moskeoëll, 2 Griokstsho werd tot
lgozegd, terwjl (
1e gotlverneul
--gene-

kerken en êêneArmênistt
he, een Capuojner raal Veli-pas
ja zjn ontslag ontving.Deoorklooster en velezeepfabrieken.Bjhetnabt
lrig zaak van hetkwaad - do onderlingenajver
dorp M acro-rfeico zjn de overbljfselen van' der Christenen en Mohammedanen - werd
Cnossus,de otlde hoofdstad van Creta en het door de inschikkeljkheid der Porteintusschen
verbljf van M inos,wiensdoolhot'vermoede- niet wcggenomen.De Opstand herhaalde zich,
ljk aan den voetvanden 1dagelegenwas. toen de Ioniselze eilanden wederom aan GrieRetimo ot'Rithymno?het Otlde Rithymna,is kenland w erden toogevoegd, 't geen door
de zetelvaneenKaimakam ,heeittàenecitadel, de Christenen t
)1)Candia desgeljksgewenstt
ht
V.
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werd, vooral daar men in die dagen idealen
schiep over de stichting van een uitgebreid

er aan de oneenigheden een einde te maken.
Hoewel deze zending schipbreuk leed op den

Grieksch rjk.In Mei1866 vereenigden zich afkeer der Christeljke bevolking, werd de
Op Candia omstreeks 3000 Christenen , die denkwjze der Mogendheden jogensden SulOp nieuw hunne grieven aan de Tt
lrksche re- tan, na diens reis door Europa,veelgunstige'ring voordroegen, en hetantwoord vanden ger(1867);doch toeneeneexpeditievanOmarGroot-vizier,hetwelk na verloop van 3maanden verscheen, was weinig geschikt,om de
gemoederen te bevredigen. De Divanbegreep,
dat toegevendheid de rtlstnietz0ubevorderen
en nam dus aallstonds eenedreigendehouding
aan,waardoor het uitbarsten van den opstand
bevorderd werd. Meer dan 10000 gewapende
Grieken verzamelden zich Op de bargen van
Apoeorona en werden er door dengouvernvur

'J:JW naar Candia niet slaagde: besloot de

Portet nogmaals t0ttoegevendheld zjnetoevltlgt te nemen,temeer,daarhj heteiland
geblokkeerd hield,en de Grieksehestoomboot
Arcadion, die aan de Opstandelingen benoo-

digdheden bezorgde,aanmerkeljk beschadigd

was.De Groot-vizier bragtdevoorstellen van
den Sultan Over, en daar de langdurige 0pstand alle w elvaartverw oestte en er van de
Ismaëlpasja meteenebjna 3-maalzoosterke X ogendheden niet veel te hopen viel,vond
magt, maar zondereenig krjgsbeleid aange- de stem desvredesweêrklank bj de meeste
tast. De Grieken behielden het veld,en de ingezetenen van Candia.Toch begon het 0pgouverneurverloorzjnebetrekking.Reedsin roer op nieuw ?en de diplom atie legde nu de

Septemberbelasttederegéring den grjzen en verklaring af,datzj voortaandeveiantwoorervaren krjgsman Moestafa-Nailimetdetaak, deljkheid der gebeurtenissen aan de Porte
Om den vrede Op Candia te herstellon.Deze overliet.Nu werd Y tsseinZrzlï-zlj/l t0t 0prukte voorwaarts in het gebergte met 12000
m an 0n 00n0 geduchte artillerie en bestorm de
den Qzsten November het klooster Arcadion.
Doch de Candioten lieten het in de lt
lcht
vliegen en trokken in het gebergte terug,

perbevelhebber benoemd,en deze had weldra

hetvlakke gedeelte deseilandsinzjnemagt,
Ja, de strjd ware geëindigd geweest, zoo

Griekenland niet alles gedaan had, om dien
voort te zetten.Te Athene werden hulptroezoodato0k deexpeditievanMoestafamislukte. pen voor Candia geworven,en men bragtmet
De zaak zelve was z00 belangrjk,datde eene geregelde stoombootvaart manschappen
geheele Europêsche diplomatie er zich mede en levensm iddelen derwaarts.D ePorte stelde

bemoeide. Rusland en Italië trokken partj echtereenultimattlm ,waarbjzjdeal
schaëng
:-001* de Opstandelingen en zochten de Porte vandievjandigemaatregelenvorderde,endaar
t0t inschikkeljkheid te stammen;Engeland het Grieltsehe Kabinethiernan nietaanstonds
paql'
a in Januarj
daarentegen koos de zjde vau Turkje en gehoorgaf,vervolgde Hobartraadde gestrenge maatregelen aan, terwjl 1869 de Grieksche stoomboot Enosis en blokFrankrjk enOostenrjktusschenbeidenzweef- keerde ze in de haven van Syra.Die maatdent en Prtlissen,zich verwjderd houdende regel werkte beslissend,wanteeneconferentie
van de zaak zelve,van m eening bleek,dat van gevolmagtigden der Groote Mogendheden

den weg der menscheljkheid moestworden te Parjs rigtte t0tGriekenland deuitnoodiingeslagen. Het naburige Griekenland w erd ging,om aan den eischvan Turkjetevoldoen,
door de diplomaten niet gekend,maarhetbe- en Candia bleefeene Turksche provincie.De
zachte behandeling, die de opstandelingen
ondervonden, bmgt vele naar Griekenland

jverde zich temeer,om aan deOpstandelingen zooveel mogeljk hulp te verleenen,terwjl deze proclamaties uitvaardigden aan de
Mogendheden van Etlropa: waardoor zj de

uitgewekene vrienden der vrjheid naar hun
vaderland terug, waar zj n0g lang zullen
beschaafde wereld wenschten te winnen voor zwoegen, voordat ztjden vroegeren trap van

hunne zaak en tevens te kennen gaven,dat w elvaart wederom hebbenbereikt.H etbestuur

geene opoFering hun te grootzou zjn,om is er inmiddels aanmerkeljk verbeterd,enhet
het Turksche Juk afte schudden en een deel is te hopen, dat de toekomst het regtder
uit te maken van Griekenland.
volkeren Op zelfstandigheid ook te Candia op
Den 16den November 1866 legde Rusland eenevreedzamewjzezalhandhaven.

de merkwaardigy verklaring af,datnaarzjn

Oordeelde woellngen Op Candia alleen bevredigd konden worden door toevoeging van het
eiland aan Griekenland,hoewelmenheteiland
00k t0t een zelfstandig gebied zûtl kunnen

verheffen.Daarentegen betuigde Engeland(17
Jantlarj 1867),dathetbett!rzotlwezen,aldaar een Christeljken stadhouder te benoemen met een raad,uit Christenen enMohammedanen zamengesteld. Frankrjk echterverlangde, dat de Groote Mogenheden de vO0rwaarden zoudengoedkeuren,waaronderCandia
als Turksche provineie zotl w orden tot rust
gebragt en zocht de Porte over te halen,f)m
zich hieraan te Onderwerpen.Dit werd door
Rusland en Engeland goedgevonden, en de
Porte zond een comm issarisnaar Candia,om

Candidaat (Candidatus) was bj deR0-

m einen de naam van den zoodanige,die naar

een staatsambt dong, bepaaldeljk naar dat
van quaestor,aedilis,praetor ofconsul,0m -

dathj zich zonderOnderkleed (tuniea),z00wel Om zjne nederigheid a1s Om zjne ontvangene w onden te toonen,alleen meteene
witte (candida)toga op hetFortlm vertoonen
moest. Zulk dingen naar een am bt duurde
d@orgaans2jaar.Nadatdebekwaamheidvan
den candidaatin heteersteJaardoordenSenaat en door de Volksvergaderingen onderzochtwas en hj door openljkeredevoeringen
daarvan bljken had gegeven,liethj zich in
het tweede Jaar op de ljst der sollicitanten
plaatsen.Daarna begon hj rond te gaan (ambitio,zie onderditwoord)bjdekiesbevoegde
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burgers, om htlnne stemmen te verwerven, zen zjn 4 aan Bramak en 12 aan Boeddka

doch hj mogthiertoegeene onregtvaardigeen gewjd. Op den achtergrond derstad verheft
onw ettige m iddelen aanw enden.W ie demeer- zich Op eenheuvelplletwittepaviljoen'',het
derheid der stemmen verkregen had, droeg sclloonste gebouw van het eiland en t0t ontden naam van desi
ynatns;hj bedanktedoo1-- vangst van den gouverneur bestemd.Aan de
gaans terstond de kiezers voor het in hem westzjde der stad staat Op een heuvel de
gestelde vertrouwen, doch aanvaardde eerst woning van den militairen commandant,en
een jaar later zjn ambt.Alleen een buiten- op de naburige hoogten verrtjzen de witte,
gewoon verlofvan den Senaatofvanhetvolk met roode pannen gedekte huizen van Euroverleende aan den Romeinschen burger de pêanen, waarachter zich tuinen en koëjbevoegdheid, om bj afwezigheid naar een plantaad1les uitstrekken.- Candyistevenseen
ambt te dingen. - In de eerste eeuw van belangrt
lk zendelingen-station;men zegt?dat
hetbestaan derChristeljkeKerknoemdemen de inwonersderstad aanmerkeljkverschillen
depas-gedoopten eandidaten,omdatzj n0g8 van de overige Cingalézen.- De laatsteK0dagen na het Ondergaan dier plegtigheid het ning gedroeg zich Op eene Onvoegzamewjze
witte doopgewaad droegen als zinnebeeldvan jegenseenigeBritscheonderdanen,zoodathem
reinheid. In onzen tjd eninonsVaderland den loden Januarj 1815deoorlog verklaard
geven wj den naam van candidaataan den werd en RobertWrpzt
wrk.
greedsden14denFebezitter vaneenbepaaldenacadêmischen graad, bruarj daaraanvolgendedestadbinnentrok.De
en in hetbjzonder dien van eandidaatïpfde Koning werd in hechtenis genomen,met alle
Aàïl'
tgd dienst aan hen, die na voleindigde plegtigheid onttroond en metzjnefamiliein
studie in de godgeleerdheid en na het p1*opo- ballingschap gezonden naarMadras,waarhj
nents-examen bevoegd zjn verklaard,On&het in 1843 overleed.W è1hebben yriestersvan
predikants-beroep in eene gemeente te aan- Boeddlta in 1842 en in 1848 poglngen t0t opstand aangevuurd,doch telkens tevergeefs.
vaarden.

Candij OfklonLlksisdenaam van gekris-

Canea, in het Turkseh Cltanieltt eene

verd,maar niet sterk ingekookt suikersap in
koperen, van dunnen draden doorspannen
vaten op eene koele plaats en daarna in eene
droogkamer kristallise'ren.Rondom de dl.
aden
ontstaan de grootste kristallen,en dekleinere

Canella Gaertn.,isde naam vaneenplantengeslachtuit de familie derCanellaceën.Het
bevat boomen, die in de keerkringsgewesten

talliseerde stliker,diein scherpkantigestukken

belangrjke stad op Candia (zie Onder dezen
breekt.0m zete verkrjgen,laatmen gezui- naam).

vanAmeril
tagroejenenenkelvoudige,gaafrandigebladerendragen,terwjlzjzichOnderschei-

den door een B-bladigen kelk,eene s-bladige
bloemkroon, 12 t0t 20 meeldraden en een
rolronden stam per meteen 3-deeligen stempel.
De bolvormige vruchtiseene éên-t0tdrievouvan geheel geraëneerde suiker vervaardigd, dige bes m et z-zadige hokken. C.alba .V fzr9..,
onderscheidt zich van de broodsuikeralleen in W est-lndië groejend en metenkelvoudige
door grootere en beter gevormde kristallen, bladeren en blaauwe bloemen versierd,levert
terwjl de gele en bruine candj nog eene den witten ltaneelbast.ZieverderonderKaneel.

in de gedaantevan korsten aan de zjden en
en op den bodem vanhetvat.Menheeftwitte,
geleen bruinecandj,en men kan zekleuren
metOnschadeljke verfstoffen.Dewittecandj,

zekerehoeveelheid bruine stroop (sljmsuiker) Canevas is de naam van verschillendegeweven stoffen, maar vooral geeftmen dien
bevatten.
aan eene zw arte,sterk-glim mendevoering van
Candolle (De),zieDeeandolle.
Candy ofKandiisdehoofdstadvanhetmid- linnen of katoen. O0k is hj gebrllikeljk

delgewestvan heteilandCeylonendezetelvan voor een grofw eefsel,dat zoowelt0tgrondden onder-stadhouder. Oorspronkeljk heette slag voor tapisserie-w erk als t0tbekleeding
zj Sriwardltantvoera en in het Cingaleesch van vliegenkasten kan dionen,ofsehoon zulk
XtZAtX-NeIN (Groote-stad), en zj ligtin de weefsel0ns althansm eer bekend is onderden
binnenlandsche bergstreek ,7 of8 geogr.mj1 naam Van stramiejl.
van den Adam s-piek ,aan den bovenloop der
Canga-Arguelles (D0n J0sé), een
Mahâvalî-Ganga,500 Ned.el boven deOPPP'- Spaansch staatsman,omstreeks hetJaar 1770
vlakte der zee.Digte wouden,waarin wilde in Asturië geboren,w erdin1812doorValencia
dieren zich verschuilen? strekken zich uit naar de Cortes atkevaardigd en wekte toen
tot in de nabijheid der stad,en de nabu- reeds door de helderheid enJuistheid zjner
rige bergtoppen verheffen zich ter hoogte del
zkbeelden en doorden jver,waarmedehj
van 650 Ned.e1.De riv:
-er is er sleehts over de constitutionêle beginselen verdedigde,de
een kleinen afstand bevaarbaar,en een kunst- htloll dcr vrjzinniren ftl
z de vrees hmzner
weg ter lengte van 14 geogr. mjl leidt tegenstanders. I'erdInand Trff verbande hem
vandââr naar Colombo. De stad was weleer naar Penniscola:eene landtong in(leprpvincie
de hoofdplaats van een evol3zoo genocmd k0- Valencia,, en eerstin 181G werdhjteruggeningrjk,hoeweler,behalvetempels,weinig roepen f?n verkrepg eene bctrokkingindestad
overbljfselen uit die dagen voorhanden zjn. Valencia. In 1820,na de herstelling dercon-

stitutie van 1812,werdhj ministervan Financiën en legde aan de CortesceneltjstOver
van alle staats- en kerkeljkd bezittingen in
Spanje, waaruit bleelt,dat deze laatste veel
ven.Van de IG te Candy aanwezige bedehui- aanzienljkerwaren dan deeerste.Tevensgaf

Thans zjn er8000 inwoners,diehoofdzakf
?1jk 2 straten bewonel
a,op wierkruispuntde
bazar zich bevindt. Aa
>bIJ
- de stad ligt een
meertje, doorbekoorljkewandelingen Omge-
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hj zjne gMemoria sobre el credito publico tura antica descritta e démonstrata,coimonu(1820):' in het licht, waarin hjaantoonde, menti(zdeuitgave 1844,9dln teksten 3dln
dat de uitgaven van den Staatruim het dub- pl
atenl''. Na dien tjd vestiyde hj zich als
bele beliepen van de inkomsten.om dien toe- architeetteRome,bewerkte ln zjne plndicastand te verbeteren,deed hj hetvoorstel,om zione topograica di Roma antica (1831,3de
itgave 1841)'' eene plaatsbeschrjving dier
de diredebelastingen te verhoogen,l/vdevan u
de kerkeljke en kloosteryoederen te ver- stad, en daalde daaromtrent nog meer in
vreemden, de kleine bezittlngen Op de kust bjzonderheden afin derEsposizionestoricae
van Afrika te verkoopen en eene leening te topograûca delFororOmano(1834,2deuitgave
sluiten, terwjl tevens het aantal ambte- 1845)''.Hj smaakte devoldoening,datzjne
naren aanmerkeljk diende te worden ver. voorstelling van het OudeRome door de 0pminderd.Die voorstellen vonden evenw el zoo delvingen werd bevestigd. In 1839 werd hj
hevigen tegenstand,en dedoorhem genomene bel
ast methet toezigtop deontgravinq van
maatregelen w erden zoo gebrekkig tenuitvoer Tusculum ,en hj schreefdaarna rDescrlzione
antico Tusculo (1841)'' een werk:datop
gelegd,datdebegrooting van 1822 n0galtjd dell'
een tekortbleef aanwjzen. Toen voortsde kosten der K oningin-w eduwe prachtlg werd
Koning bj de opening der Cortes den lsten uitgegeven. Daarop volgden Onderzoekingen
Maart 1821 zieh, zonder vooraf'de m inisters Sull'architettura,piu propria deitempicriste raadplegen)over c1e zwakheid van de uit- tiani(1843,2deuitgave1846!met150platenl''

voerende magt beklaagde, nam hetgeheele en de Koningin van Sardinièsteldehem voorts
ministérie zjn ontslag.In de Cortesvan1822 in sta
(1
a8t47)
o'
m'inzjhnetbo
lice
ht
k te
rlu
d'o
ae
nn
tica città di
verschjnen.
bevond Canya-airynllleszichwederaan dezjde Veli
gafvervolgenseen werk uitpStIll'Etrtlria
derliberalen,aandringende Opbevestiginqder Hd
constitutie enopverbeteringvandenfnanclélen maritima 1847-1850, 2 dln met80 platenl''

toestand.Nadecatastrophe van 1823 nam hj
de vlugtnaarEngeland, keerde in 1830 naar
Spanjetertzg,werd erwederlidvanhetVertegenwoordigendLigchaam,en Overleedin1843.
Hjschreef,behalvedevermeldememorie,rElementasdelacienciadehacienda(1825)''eneen
Diceionario dehaeienda(1827- 1828,5dln)''.
Canidius (P.C.Crassus)wasinhetJaar43
vôörChr.ol
adel
'bevelhebbervanz@ï#lyinGallië
endeed metanderenzjubest,om dienveldheer
over tehalen t0teenverbondmetAntonius.Als
legaat van laatstgenoemde behaalde hj ver-

en ,,Gli edificidi Roma (1849- 1852,2 dln
tekst en 2dln platenl''.Hj wasOnvermoeid

in het nasporl
Oo
ud
hede
n6van
Rome
ei
ndeder
n Oct
be
r 185
teFl
orence,
totdathj den
overleed.

'Caninefates ofKonajnenrangersisdenaam
schjnljk de duinstreek ten westen van het
eiland der Batavieren - alzooKatwjk enz.bewoonde. In hetJaar4 naChr.werden zj
door Tiberi'
ts Onderworpen,waarna zj dienst
namenin hetRomeinscheleger.Tentjdevan
volgensoverwinningenop deArmêniers,Ibériërs Cali
glda kwamen zj in opstand,verbonden
en Albaniërs en rtlkte voorwaartst0taanden zich in hetjaar70 Onder Brinio met Cirilis
Caucasus. Mindervoorspoedig was hj in den tegen deRomeinen,vernieldeneenjaardaarna
strjd tegen de Parthers. In het begin van de Romeinsche vloût en streden voorspoedig
den 0orlog tusschen A ntonius en Oetarian'tls tegen de Nerviërs,die a1sbondgenooten van
bragt hj hetlegeruitArménië aan dek11st, Rom e tegen hen optrokken.
zag zich genoodzaakt om een werkeloosge- Canino (Charles Lucien Jules Laurent,
tulge te wezen van den slag bj Adit
lm en prins Bonaparte, vorst van),een uitstekend
bragtaan Antoni'
ts de tjding van zjne neder- beoefenaar der natuurljke historie en bekend
laag. Na den dood van Antoni'
ts werd hj Op door zjne deelnemingaanderevolutieteRome
in 1869,w as de Oudste zoon van L'ucien -& lastvap Ootarianqsom hetleven gebrayt.
Canlgou is de naam van een berg ln het naparte, vorst ran Canino en M nsi
gnano.Hj
Fransche departementPyrenéesorientales.Hj Nverd geboren te Parjsden 24sten Mei1803,
van een volksstam der Batavieren,die waar-

behoortt0t een tak derPyreneeën,1esAspres en begafzich,na het bezoeken van verschilgenaam d, en draagt 4 toppen van w elke de lendeuniversiteiten,naarNoord-Amerika,waar
hoogste zich 2800 Ned. el verheft en ieder hj zich wjdde aall de natuurljkehistorie.

Jaar gedtlrende 7 maanden met sneeuw ge- Eene eerste belangrjke vrucht daarvan was
kroond is.
zjn pAmerican ornithology (1825, 3 dln)''
,
Canin (Jan),een Nederlandseh boekdruk- eene voortzetting van het evenzoo genoem de
ker, tevens het hoofd der W ederdoopers te boek van W ilson.Daarna vestigdehj zichte
Dordrechtywerdaldaarin1580indenkerkeljken Rome en verwierfgrooten roem door de uitban gedaan,omdathj hetpW onderboek''van rave van zjnerlconografiadella Fauna ItaDarid J'
t
vï,
s had uitgegeven,en 17jaarlater llca (1833- 1841, 3 dln in f0li0)''.Ook vôôr
werdhj wederterverantwoording geroepen, dien tjd had hj reeds verhandelingen van
omdatmen vernomen had,dathj opaanzoek zoölogischen inhoud aldaarin het licht gegeder W ederdoopers een nieuwen druk aan den ven,en wj hebben van hem belangrjkeljsBiestkens-bjbelvoorbereidde.Zjneverderel0t- ten van Europêsche zoogdieren en visschen.
gevallep zjn ons onbekend.
Hj riep congressen bjeen van Ttaliaansche
Canlna (Luigi)teen Italiaanschbotlwktln- geleerden en waser meerm alen alsvoorzitter
dige, werd in 1793 te Casale geboren,zag werkzaam.Toen hj eehter te Venetiëin1847
zich vervolgens benoemd t0tprofbssor in de op zulk een congrèsstaatkundigeopmerkingen

bûuwkunst te Turjn en schreef pL'architet- in zjne rede vlocht?werd hj doordeOosten-
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rjkscheregêring buiten degrenzenverwezen,
zoodathj naarRome moesttert
lgkeeren.Hier
nam hj in 1847 en 1848 deelaan derevolutionaire bewegingen,en behoorde er t0t de
ultra-liberale partj, die de republiek afkondigde.Zelfbekleedde hj bjafwisselingdobe-
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Messinaop Siciliëonderwgstegeveninderhetorica en ertevensteprediken.Tnhetvolgende

jaar vinden wj hem teIngolstadt,nadathj

te Bologna t0t doctor in de godgeleerdheid
bevorderd was.Aan de hoogeschool te Ingol-

stadt gafhj collêgie over de pspretlken van

trekking van onder-voorzitter en voorzitter Salomo''
, predikte er in het Latj11 en in het
der Constituérende Vergadering.Naden il
ztogt Hoogdui
tsch, en jverdeermetkraehttepen
derFranschen in Rome,nam hjdewjknaar de Hervorming.Tn 1551 werdhj doorKelzer
Frankrjk, doch bj zjnekomstteXarseille Ferdinand naar W eenen ontboden?en toen de
werd hem doorderegéringvan zjnneefhet bisschop aldaar overleed, wendde die vorst

verbljf in zjn vaderland verboden.Toen de bj paus Jîtlil
ts III pogingen aan,om deze
prins niettemin verder xeisde, werd hj te waardigheid aan Canis te bezorgen,hetgeen

Orleans in hechtenis genomen en vervolgens echterdool'Loyola werd afgekeurd.Nllbegaf

naar Hâvre gebragt, vanwaar hj zich naar zich Canisnaal'den Rjksda'
g te Regensburg,
Engeland inscheepte.Eerst laterw erdhethem om er den pauseljken legaatFarnlsealsraadsvergund,zich te Parjs te vestigen,waar hj man terzjde testaan:waarnahj(1oorLoyola
na 1850 zich a'
an zjne studiè'
n wjdde.Be- t0tprovinciaalvan D ultschland?Bohem en en
halve een pconspectus systematllm mastozoo- Oostenrjk benoemd werd.114 15
.57 vertrpl
khj
logiae''en )?Conspectus generum avium '')beide op lastvan keizerFerdik
lal
îd qaarden Rjltsin 1850 te Leiden in het lichtverschenen,gaf dag teW ormsyen bezochtdaarnaPraagiom (qhjeenigemonographieënuit bjvoorbeeld over een collêgie zjner ol'
de testiehtfan.In 1559
depapegaajen, over de duiven enz.H oewel zag hj zich doorden kardinaalOtto Frffc/
zyd,
s

door eene ernstige ziekte geteisterd,werkte beroepen t0tpredikerindehoofdkerk teAtlgsurg: en in het volgende iaar zol
zd keizer
hj jverig metM onnier aan een werk overde b
l'ck olu er ond()lu
vogelsvan Frankrjk,toen dedoodhem weg- Ferdtnand hem naar Innspri:

nam op den zostenJulj1857.overzjnonaaste wtjste geven aan deprinsessen,zjnedochters.
bloedverwanten raadplege men het artikel Daarna ging hj weder naar Augsbtl
rg, en
Bonaparte.

werd vervolgens door Slanlslans.
S'
t?
JZIA',bislingvandienvanpdeHondt''- vermeldenwj: aldaareen collêyie der Jozuïeten testichten.
Jaeob Canisof J'
aeob'
lbs Cczliàv.s,eenNeder- Inmiddels Ontvlng hj d0n lastOm zich naar
landsch yeleerde.HjwerdgeborenteNjmegen Rome te spoeden,en hier bekleedde Pi'tts 1T,r
en was ln de eerste helftder16deeeuw onder- hem metdewaardi
yheid van nuntit
lsvanden
Canis. onder dezen naam - 00neverta- schop van Varmië in Polen ,Opontboden,om

wjzerderkinderenvan den hertpg Karel'
ptxzi H.Stoel.Daarna relsde hj door Duitschland,
Lothmgngen, die hem ook met belangrjke om de wankelende vorsten te bevestigen in
zendingen belastte.Hj keerde daarnain zjne hunne trouw aan de R . Kathplieke kerk ,
geboortestad terug en w erd er eerstdeken begochtook zjne geboorteplaats,nam in1566
van het St. Nicolaas-gild en daarna burge- zjn ontslag als prediker te Augsburg, ()m
meester.Hj waseen jverigtegenstandervan zich onverdeeld aan zjne studie teltunneu
hertog Karel '
tl
tzzl Gelder,maar stond bj kei- wjden, begaf zich in 1573 op uitnoodiging
tts X III nogm aals naarRom e,0141
zer KarelV zeer in de gunst.Hj overleed van Greyorl'
in 1553.
raad te geven omtrent de stichting van een
Peter Canis ofPetrus C(
-ï,
:ï'
?
:.
:,een Neder- groot seminarium in Duitschland, vergezelde
landsch godgeleerde. Hj was een zoon van 3 Jaar later den kardinaal M oron naar den

g, ging in 1580 naar
den voorgaande, werd geboren te Njmegen Rjksdag te Regensbut'
den 8sten Mei1521 en gafreedsvroegbljken Fxeiburg in Zwitserland,waar hj 6 Jaarprevan buitenqewone schranderheid. Na zjne dikte en met voorbeeldeloozen jver t0t uiteerste vorm lng in de letteren te Keulen onder breiding en bevestiging zjner kerk werkzaam
de leiding van Nicolaas z/.
scâ,izl,vte hebben

w as, en overleed den zlsten December 1597.

voltooid,deedhjzichalsstudentinschrjvenaan
hetCollegium montanum enwerddoorzjnstadgenoot Jan '
tl
tzzl Bronkl
torst(Johannes Noviomagus) tot meester in de vrje kunsten bevorderd (1540).DrieJaar later begafhj zich
naar M ainz en w erd erlidvandepas-gestichte
ordederJezuïeten.Te Keulenwerdhjdaarna

Hj was een geleerd,welsprekend en sehrander m an, ongemeen bedreven in de kerkgeschiedenis en godgeleerdheid. Hj heett eene

lange l'eeksvan werken uitgegeven,zoowel
van anderen als van hem zelven.Van deze
laatste noem en wjrcpmmentariortlm de verbi
Dei corrtzptelis tomi dtlp etc.(1553 en later
baccalaureusin de godgeleerdheid,en toende velemalenl'' Manuale Cathplieorllm inusum
aartsbisschop Herman 'tm lder W eyden aldaar pié precandi collecttlm (1587 enz.)''
,psacrae
de Hervormde leer aannam )werd Canisnaar Meditationes(16281''2pstlmmadoctrinatlChrisLuik gezonden, Om er de hulp van den bis- tianae, p0r quaestlones traditae ete. (1554

schop Georye'
ptzzlOostenri
jl
cinteroe'nten en vele malen daarnal'',in hetNederlandsch

vervolgensafgevaardigd naarKarelL zoodat onder den titel rRoomschKatholiekeCatechishj erveelt0ebjdroeg,datde aartsbisschop mus'' alsmede levensbeschrjvingen van vele
Kermanwerd af
kezet.Hj bragtdenzomervan Heiligen der R.K.kerk.

1547 door te Florence,begafzich daarna Op
Hendrik fWzàï.
s of Henrien Otzzlcyùf.
<, e0n
uitnoodiging van IynatiusdeZ/plcnaarRome uitstekend Nederlandsch l'
egtsgeleerde.Hjwas
en zag zich in 1548 belast metde taak om te een neef van (len voorgaande,werd geboren
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te Njmegen den 24sten Mei1531,studeerde
eerst te Leuven en vervolgens in Italië,waar
hi
j het doctoraat ill de regten verwierf,en
vestigde zich vervolgens te Ingolstadt,waar
hj hoogleeraar werd in het Kerkeljk regt.
Hj heetteen grootaantalLatjnsche werken
geschreven, van welke wj noemen pAnti-

nover en te W eenen en in 1816 t0t minister

van BuitenlandscheZaken teBerljn.InMaart
1848 nam hj met deoverigeleden van het
ministérie Bodelscl
twincl zjn ontslag,werdin
1849 door het ministérie Braltdenbury meteen
bjzonderen last naar Aveenen gezûnden,en
overleed teBerljn den 25sten April1850.Hj

zgen iiber
quae lectiones, sive antiqua montlmenta ad schreef rNaehrichten und Betrachtul
historiam mediae aetatis illustrandam nun- die Thaten und Schicksale der Reiteraiinder

quam edita (1601- 1617, 6 dln)''
,van welk neuern Zeit(1823,2 dln)'',en menhoudthem

geschritteenenieuwe uitgave bezorgd is door ook voor den vervaardigervan rBetrachtungen
den geleerden Jaqwes .ftztszztweonder dentitel einesLaien iiber dasLeben Jesu von Strausz
Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et (1837)''.
historicorum seu HenriciCanisiilectix esantiRudolf Frie#ric/
z,vrjheer ron Ct
-ïfz und
.f
ltllîznifz, 1id der Pruissisehe Tweede lfamer
quae etc.(1720,7dln f0li0)''.
Hendrik C.zd%'s of Henriens Cczllï'
lf.
g,gebo- en een neef van den voorgaande.Hj werd

ren te 'sHertogenbosch omstreeks hetJaar
1624. Hj studeerde eerstteLeuven en later
te Douai,waarhj doctorwerd in degodgeleerdheid. Achtereenvolgens was hj priorin

geboron in Silézië den 24sten Februarj 1809,
bezochtde scholen te Hannover en te Cassel,

werd daarnacadetteBerljn en zag zich vervolgensgeplaatstbj een reserve-regimentder
het klooster te Dendemnonde,te Thienen en gardo.fn 1829 bezocht hj de Koninkljke
te M aastricht, en vervolgens provinciaal en militaire school, legdezich '
jverig t0eop de
vicaris te Leuven! waarhj den 4den Maart wiskunde,wasdaarna werkzaam bjhettopo1689 overleed. Hj schreefncarminum fàsei- graphistth bureau en nam in 1842zjnontslaq,
culus(1660)''
IXManipulusSacrorum orationum waarna hj zich Op zjneyoederen in Silézle'
(1661)'' en rparetuna charitasetc.(1685)''. vestigde.In 1849 afgevaardlgdnaardeTweede
Canitz (Friedrich RudolfLudwig,vrjheer Kamer, nam hj erplaatsaan de constitutiovol
zl, een Pruissisch staatsman en dichter, nêle linkerzjde.Hj hield ereenebittererede
werd geboren teBezljn den 27sten November tegen heterfeljk pairschap,waardoorhjzich
1654,studeerde te Leiden en te Leipziginde het 0ng0nO0g0n Van den adel OP den hals
regten,deed vervolgens eenereisdoor Italië, haalde.

Frankrjk, Engeland en Nederland en werd 'Canna L.is êélzvan deweinigegeslachten
daarnakamerjonkervandenGrootenKeurvorst. derCannaceën.DebuitenstekransvanhetbloemFeederik I benoemde hem in 1697 t0tgeheim
staatsraad en latert0tstaatsraadinwerkeljke
-''
''''
''z
.
dienst,terwjldeKeizervanDuitschlandhem
''
s-x '-'
--,
yj
in den stand der rjksgraven opnam.GeduSs
*4. !ï
rende zjn verbljfalsgezantte'sHagewerd
X,
y
,
j
l/ /
hj ziek,keerde terug naarBerljnenOverleed
N.
H
aldaar den16denAugustus1699.Zjnegedichten
X
.
/
die geene hooge vlugt nemen, zjn na zjn
t*
dood door Joacltim Zlz3
g uitgegeven.
'

--

Canitz und Dallw ltz.Onderdezennaam

vermelden wj:
Karl,vrjheerron cczfznnd .
DtIJJZJJZ,een
Pruissisch genemal.Hj werd geborenin 1787,
studeerde te Marburg in de regten,trad vervolgensin diensten woondedeveldtogten bj
in 1806 en 1807.In 1812 werd hj geplaatst
bj den generalen stafvan York,maarvoegde
zich weldra bj hetRussischeleger,en trok
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/

1th
hh

.
,->
,,
'
-

l
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l

voorts onder generaal Tettenborn van Ber-

1jn naar Hamburg, om Noord-Duitschland
onder dewapenstebrengen,terwjlhj ver-

ï'

volgens aan de veldtogten deelnam t0t aan

den tweeden vrede van Parjs.Toen washj
t0t majoorbevorderd,werd in 1821adjudant
van prins W illtelm,broeder des Konings,en
tevensleeraarin dekrjgsgeschiedenisaan de
militaire school te Berljn. In 1828 aanvaarddehjeene zendingnaarConstantinopel,
vanwaar hj in 1829 terugkeerde.Hj werd

1

!

x<

5

j

$

>

dMrna kolonel van een regiment huzaren
te Dantzig en w oondealsPruissisch afgevaarCanna indica.
digde naar het heofdkw artier van den veldm aarschalk Diebit&clt den Russisch-poolschen dek derdaartoe behoorendeplantenis3-deelig,

veldtugt bj (1831).fn 1833 zaghj zich be- debinnenste bjkanslipvormig met2 of3b0noemd t0tgeneraal,voorts t0t gezantteHan- venste slippen en ééne onderste,die menmet
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den naam van lip bestempelt.Dehelmknoples meinen, die met het geheele leger naar den
zjllaan de zjden derhelmdraden bevestlgd; linkeroevcr van de Auidtls trokken. Varro
de stamper is lalzcetvormig en de zaaddoos

steunde met zjn regtervleugel op derivier
3-hokl
tig. De kruipende wortelstokken zjn en breiddezichuitopdevlakte.Nu Overschreed
knoestig, de bladeren in 2 rjen langsden Hannibalop eene waadbare plaats den stroom
stengel geplaatst en de bloemen 2 aan 2 t0t en bezol'gde zich het voordeelvan de zon en
aren vereenigd. C. indica xd.ï/. heeft roode van den wind.Eerstwerden de Onvoorzigtig
bloemen en groeit ilz de warme landen van oprukkende Romeinen door de uitmuntende

Amerikaen op deAntillenqzjisin1570naar Carthaagsche ruiterj besprongen, en daarna
Europa overgebragtenvoorgestddinbjgaande vielH annibal hen m et het Afèikaanschevoet-

afbeelding met een w ortelblad en eenevrtlcht vplk in de flal
lk.Daarmede was de slag be(a)Op l/xdedernatuurljkegrootte.DeCanna- slist: A emili'tbs Ttzzfl'lf,s sneuvelde er met 21
soorten vereischen een zeervruchtbarengrond l
trjgstribunen,een proconstll,de beidequaesen kunnen geene v'Orst verdragen. T0t de toren en 80 lt
aden vall den Senaat,en vele
gezoehte sierplantenbehoorenvoorts C.disoolor vluytenden werden i
n de vlaktedool'de5'u-

Lindl.metfraaje,groote bladeren metrood- midlsche ruiterj gedood.lletverliesder R0bruine randen, en met scharlakenrpode bloe- m einen bedroeg volgens Litti%(% 45000 man
men,- C.helicottiafolia eoz'
/.Berol.met voetvolk en olnstreeks 3000 l'uiters,benevens
bladeren ter lengte van 1 Ned.elenmetroode 20000 gevaugenell?terwglhet ellendig over-

bloemen, C.iridjjlora AffïzetPar.met schot 14000 man zith yedeelteljk te
lancetvorm ige,ptlntige bladeron enztlergroote Cauusium engtldeelteljkteVt
anuslaverzamelde.
trompetvormigo,karmjnroodebloemel, C. Intusschen waagde Hanuibal, die 8000 man
limbata A pyc.m etgrootevurigscharlakenl-oode, verloren had,het nitlt?om Ilaar l-ttpme O1)te
geelgerande bloem en, 0.nepalensis W all. rtlkken.
m et purperroode bloem en,- C.speciosaRoso.
Cannae was weleer eent
abelangrjltestad,
m et scharlakenroode bloem elz,enz.
Op eenige heuvelen gelegenq zj bezatetalle
Cannabich (Johann Gi
intherFriedrich), versterkte acropolis en etàn capitool,waar de
een uitstekend beoefenaarderaardrjkskunde, priesters een palladillm bewaardeu.TJe overwerd geboren te Sondershalsen den zlsten bljfselen der stad zjntlzalzsG Ntld.eldiepin

April1777,bezochthetlycéum van zjnege- den grond bedolven?en men heetterbjhet
boortestad en sttldeerde vervolgenste Jena in

graven sehoone zuilen,wapens enz.gevondeu.

Cannegieter. Van ditNederlandsch g()stadsschool te Greuszen,in 1819 godsdienst- slaeht vermelden wtjde volgende leden:
leeraar te Niederbösa,iu 1835 teBendeleben,
HettdrikCczàzkr/e/e'
r,eenvt
ordiensteljkletter-

degodgeleerdheid.In 1807werdhjrectorder

lj wertlgeborenteSteinbegaf zich in 1848 als emeritus naarzjne en Oudheidktlndlge.l'
geboortestad en overleed aldaardenzdenMaart furt den 24sten Febrt
larj 1691,studeerdo te
1859.Zjn pLehrbtlch darGeographie (1816)'' Leiden in de lettel-an el1regten,en w erd in
hotllte Arnen zjne plfleine Schulgeographie (1818)be- 1714 conrector der Lattjllsohe stt
leefden digt bj de 20 tlitgaven, en in het hem twaarna hem in 1720 hetrectoraat0PV0Vollstsndiges Handbuch der Erdbesehreibung dragen werd.Te Harderwjlt?Franeltctr,Gr0(1819- 1827, 23 dln)'', dathj metGaspari, ningen 0n Utrecht '
werd 11j t0thoogleeraar
Hassel,G'
tttlts-Mntltsen Ukertuitgafqbezorgde beroepen, maarht
jwees die eervolle betrekhj Frankrjk,de Nederlanden enMTest-Tndië. king van de hand,om in Gelderlands hoofdBehalve een aantal andcre aardrjkskundige stad bj zjne familiebetrekkingen te kunnen
geschriften,leverde hi
jeenepstatistisch-geogra- bljven. In 1784 werd hj dot)r den aeadémiphische BeschreibungdesK il
'nigreichsPrcussen

(1827- 1826,6d1n)'',rstatistiseheBeschreibung
des Königreichs '
W iirtemberg (1828,2 dln)'',
Hiilfsbuch beim U nterrichtinderGeographie
(1833- 1838,3 dlnl''enz.
Cannaetthans Canne genoemd?eene stad
aan het zuideljke uiteinde der Apulische
vlakte, niet ver van den m ond der Aufldus
(Ofanto),in deTtaliaansche provincieVari,is
beroem d wegens den veldslag?w aarin Op den

z
den Augustus 216 vöör Chr. Ilànnibgl de
Overwinnlng behaalde Op de Romeinen.H et

schen Senaat te Harderwi
k t0t doctor in de
.j
regten benoem d,en vervolgens doordeStaten

van Geldexland t0t historieschrjver.llj heeft
een groot aantal Latgnstt
he werken in het
licht gegeven van literarischen ot'antiquarischen inhoud en ook de uitgave bezprgd van
het derdedeelvan hetrGelderschplakkaatboek

(1740)''
.Hj waslid van de HollandseheMaatschappj van W etenschappen te Haarlem ,en
Overleed den zlsten Augustus 1770.
H erman (/IIA?ZI/CeJ:'-,Oudsten zoon van den

voorgaande.Hj werd geboren te Arnhem in

Romeinsche leger,dat80000 man voetvolken 1732,studeerde te Leiden,werdtoelladvocaat
6000 ruiters telde,werd aangevoerd door de bj het H0f van Gelderlal
zd,en zag in 1750

consuls Cqi'
us T'
dzzw/l.
v Varroen Caj'
.sxl.
ezzàïlilts TJIJ'
M.
M terwjl Hannibal slechts 40000
man voetvolk en 10000 ruiters onder zjn
bevelhad.VaerovertrotlwdeOpzjneovermagt

zich benoemd t0thoogloeraarinhtltburgerljk
regt te Franoker.Vrtlchteloûswerd hj vandaar z-maalnaarUtreohten l-maalnaarLeiden

beroepen;hj nam er zjne betrekking waar

en besloot,slag televercn.H annibalprikkelde t0t in 1795,toen hj alsstadhoudersgezinde

zjn tegenstanderdoorhem in eenkleinrtliter- Ontslagen werd.W élzaghj zich in 1802 in
gevecht de overwinning te gunnen, verliet zjn voormalig ambthersteld,doeh hj Overdaarnazjnepositiebj Geronium entrok oost- leed rcedsden 3denSeptembel.1804.Hjheeft
waarts naarCannae,achtervolgd doordeR0- onderscheidene Latjnsche werken van regts-
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geleerden inhoud - vooralsobservationes''uitgegeven.
Jaannes Ot-ldJW dr, een broedervan den
vooxgaande en geboren te Arnhem den loden

Februarj 1731.HjstudeerdeteFranekerwerd

in 1770 t0t hoogleeraar in de regten te Gr0ningen beroepen,en overleed in 1804 tdesgc-

ljks eonige Latjnschegeschriften nalatende.

Belgische gewesten.In 1815werd hjlid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaalen onderscheidde zich aldaardoorzjnevrjzinnige
gevoelens.Daar hem voortshatlangdurigvel'bljfteParjswegensdevermeldeliquidatieverdroot, keerde hj naar Nederland tertlg,en
verkreegaldaar,opzjnaandringen,eeneervol
Ontslag op den 29stenJulj 1819.Gedurelzde
zjn rustig leven werd hjlid van den stede-

Cannelures is de naam vangoot-ofgleufvormigeuithollingenindeschachtderGrieksche ljkenraad van 'sHageenmedebesttlurdervan
zuilen.Zj loopen van hetkapiteelt0tdebasis de maatschappj Diligentia.
naast ellkander voort.De gedrongeneDorische
Toen in 1832 Noord-Nederland van Belrië
zuil heeft er 20,zondertusschenrt
limten.Bj gescheiden was en de Noord-Nederlanderszlch
me
tgeestdriftom denKoninghaddengeschaard,
de meerranke IonischeenCorintisch:zuilzjn
er doorgaans 24 of26,door tusschenruimten was deze laatste het- volgcns hetgevoelen

(striae)van elkandergescheiden.Hetaanbren- van C@nneman - aan zjn trotlw volk vergen van cannelures rust niet Op willekeur, schtlldigd, eene liberale grondwet afte konmaar op aesthetischegronden:daarzj mede- digen. Dat denkbeeld kwam door tusschenwerken t0t verlevendiging van het denkbeeld 1
:0111st van de Mey '
pczlStrefkerk den Vorst
van veerkracht, hetwelk door$de zuilwordt ter Ooren,die reeds den volgenden dag Canvertegenwoordigd.
neman t0teen m ondgesprek over die aangeleCanneman (E1i
as), een Nederlandsch genheid uitnoodigde. Ten slotte werd in het
staatsman, werd geboren te Amsterdam den geheim hetontwerpen van eene nietlwe grond25stenJanuarj 1777.opgeleid t0thetnotaris- wet d00r den Koning opgedragen aan Canne-

ambt, bekleedde hj in 1795 de betrekking
van adjunct-secretarisbj de GeneraleBeleenbank voorde provincie Holland en werd3iaar
later door Gogel, agent van Financiën bt7
lde
Bataafsche republiek, geplaatst als chef de
bureau en in 1805a1ssecretarisgeneraal,terwjl bj de gedurige atWezigheld van Goyel

man,Piepers en van .
2b/z
l. Het stuk was
wezdra gereed en bevatte onder anderen pGeljkheid van allen voorde wet,- geljkheid
van alle godsdienstige gezindheden, - verantwoordeljkheid van hetministérie,- een
ontbindbareLanddaq van 100afgevaardigden,

hj directeur der directe belastingen in het
departementderMondenvan deAfaas,terwjl
hj metR'
tttgerJ'
tzzlSehimmel
penlinekeenevertrouweljke briefwisseling onderhield. Vooral
nam hj deel aan deomwenteling van 1813,

trap, invoering van regterljkeorganisatie
en nieuwewetboeken, - en jaarljksche begrooting van uitgaven''.Eene daarbj behoo-

het besttlur van 'sLands financiën geheelen
al aan hem w astoevertrouw d.Tn 1811 werd

die zelve hun voorzltter benoemen,- benoeming der hoofden van het gem eentebestuur
uit de raadsleden, - verkiezilzgen met één

rende Memorie van Toelichting werd door
Canneman opgesteld. Een en ander werd den
en het stuk,waarin aangekondigd werd,dat Koning aangeboden, en het is voor onze
zich in afw achting van dekom stvandenprins volksontwikkeling zeer te bejammeren, dat
'
plzz Oranje een voorloopig bestuurgevestigd hetbleef rusten.
had, en beginnende met de woorden ollet
Canneman w as voorts w erkzaam in onderoogenblik is geboren,waarop wj Onsnatio- scheidene eervolle betrekkingen,waartoe het

naal bestaan hernemen'' is van zjnehand.
Hj schreef naar Parjs,om afhtand te doen
van zjne betrekking en nam die van commissaris-generaal van Financiën op zich.Bj
de kom st van den prins nan Orczl
o/
e moest

wèlverdiende vertrouwen van zjne medeburgers hem verhief. Ook over gemis van vor-

steljkeeerebljken had hj zich niettebeltlagen: hj was commandeur der Oostenrjksche

Leopolds-orde en van de Orde van denNedereene grondwetwordenopgesteld,waartoe C@n- landschen Leeuw,en bezitter van hetGrootzzcvlt- m edew erkte,en de zaken vanhetinan- kruis van deOrdederEikenkroon.DeLeidsche

ciëel beheer regeldehj metzooveelvoortva- Maatschappj van Nederlandsche Letterkunde

rendheid, dat het Fransche belastingstelsel bood hem haar lidmaatschap aan. 'W egens
binnen den tjd van 3 weken vooreenNeder- verzwakking van zjn gezigtmoest hj zich
landsch had plaats gemaakt.
edurende zjne laatste levensjarelzaan alle
Zeer te betreuren is het derhalve, dat k0- g
werkzaamheden onttrekken)en hjsleetkalme
ning Willem I alles zelfwilde besturen. Can- dagen op zjn landgoed Hartestein bj Oosterneman,van zuiverconstitutionéle denkbeelden beek in Gelderland,waarhj den6denoctober
doortrokken,k0n zich nietaltjd voegennaar 1861 overleed.

dehardnekkig aangekleefdegevoelensvanzjn
vorst.HjwerddenGdenApril1814benoemdt0t
lid van den Raad van State en 7dagen later
ontheven van zjnebetrekkingalscommissarisgeneraalvan Financiën.Niettemin stondhj
om zjne bekwaamheid in hooge achting bj
den Koning? die hem metbelangrjke zaken
belastte2bjvoorbeeld met de liquidatie met
Frankrjk teParjs, alsmede metOostenrjk
ter zake van de voormalige Oostenrjksch-

Cannes, een stadje van ongeveer 6000

inwoners in het Fransche departement Var,
ligt aan de Middellandsche zee en is merk-

waardig,omdatNapoleon Ina zjn terugkeer
van Elbqin hare nabjheid aan walstapte.
Cannlng,onderdezennaam vermeldenwj:
George Ctzzlsïzw , een uitstekend Britsch redenaar en staatsman. Hj werd geboren te
Londen den llden April 1770, bezocht de

school te Eton en trad op lsjarigen leeftjd

CANM NG.

1Q1

reeds als schrgver0p.Dopreenigegedichten
0? de slavernj van Griekenland maaktehj
zlch vele vrienden, en te oxford kwam hj
in betrekking metlord LlrerpoolenPitt.D00r
deninvloedvan laatstgenoemdewerdhtl,toen
hj zich vervolgens te Londen alsadvocaat

eenigen tjd in Zwitserland en keerde eerst
i1z 1820 naarzjn vaderland terng.Bj voortduring bleefhj getrouw aan deconservatieve
rigting,zoodathj zich tegen alleuitbreiding
der volksvrjheid,tegen eene parlementsher-

dochreedsdoorzjneeersteredevoering(1794),
waarinhj over den 0orlogmetFrankrjkhandelde,behaaldehjgrootenl0f,enhjwerd0nder-secretarisbj hetDepartementvanBuitenlandsche Zaken. Nu sprak hj gedurig,en
zjne redevoeringen onderscheidden zich door
eene geestige behandeling van hetOnderwerp
en door een sierljken, classieken stjl. De

werd hj in plaatsvan den markiesHastiny.
g

vorming enz. met kmcht verzette en alleen
gevestigd had t0t 1id van het Parlementge- de êmancipatie der R.Katholiekeninbescherkozen voor Newport op het eiland W ight. mi
nq nam. Daar hj zich Op die wjze zeer
Een Jaar lang bewaardehj hetstilzwjgen, verdlensteljk maakte jegens dearistocratie,

denkbeelden der groote Franscheomw enteling
vonden in hem een hevigen bestrjder,niet
alleen in) maar 0ok buiten het Parlement.
Met
& lord Lireyool George .F/JI (later lord

t0t got
lverneur-generaal van Oost-lndië benoemd,en reeds1ag hetsehipgereed,hetwelk
hem derwaartsz0u overbrengen,toen Ct
utle9-:tZ-gA zi
ch met eigen hand om hetleven bragt.
Nu Ontving Canninyopnieuw deportefeuillevan

Buitenlandsche Zaken,juisttoen eeneverbazende readie het absolutismus w eder op de
troonen van Europa vestigde,zoodatdevolkstrots in Engeland zich door een oorlog met

Frankrjk daartegen wildeverzetten.Bj dien
stand van zaken opende Canniny in zjne be-

c./
br#)en I'
rerestichttehj in 1797hettjd- roemde redevoering van 12 December 1826
schritl rrhe Anti-lacobin,Or weekly exami- Engeland 0n Europa de Oogen over de staatner'' waarin een aantalBcherpe stukken van kunde,die hj meende temoeten volgen.Te
Canning tegen Franltrjk werden geplaatst. vergeefs deed de aristocratiehaarbest,Om den
Toen in 1801 TiJJ doorAddinyton vervangen indrukvanzjnetaalteverzachten,- zjmoest
werd,verloor Canniny zjne betrekking en zich van Canniny losscheuren, doch de instreed met kracht tegen de vredelievende vloedvandezennam n0gaanmerkeljktoe.H%(sstaatktlnde van het nieuwe Kabinet.In 1804 Ndyps werd minister vankoophandel,Canning
kwam hj weder met Pittaan hethoofd der zelf, na het Overljden van lord Lirerpool,
regéring,doch verloorbj dendoodvanlaatst- eerste m inister, en in plaats van de Tories
nvloeden kwam toen W ellington, Peel en lord Eldottkwamen de
Fenoemde (1806) zWjnhii
e/zcln verzettegen het g-ministêrieFoœ.Reeds W higslordLandsdowne,lordHolland,Wrpf
in hetvolgendejaarkwamen deToriesweder en Bnrdet in het ministêrie. Deze plotseaan het bewind, en Canninâ zag zich belast ljke ommekeer van zaken deed hetmorgenm et de portefeuille van BtlitenlandscheZaken. rood van een beteren tjd voor Engeland aan-

Toen openbaarde hj zjn haattegen deFran- breken, doch 00k dagen van bitteren strjd
schen doorhetbombardementvanKopenhagen
en door hetwegnemen der Deensche vlootin

voor Canniny, den afvalligen aristocraat,die
nu een vriend des volks geworden was.Met

vollen vrede.Tevens zocht hj demagtvan krachtzette hj zjn stelseldoorenbrartdoor
Napoleon op de gevoeligste plek te treffen het Opheffen vantalrjke bepalingen,dleden

door in 1809 een verbond te sluiten met de handelbelemmerden,en door hetbewarenvan
Junta in Sqanje.ongenoegen met lord Cast- den vrede van Europa veelgoeds t0t stand.
l
drdtwFz,minlster van 001*104 had een twee- Niettemin verzuimde de oppositie niets, om
gevecht ten gevolge, waamn laatstgenoemde hem te krenken en verdacht te m aken;in
gew ond w erd; beide legdetoen hunne porte- het Hoogerhuisverhiefzich geeneenkelestem
feuilles neder en werden door den m arkies terzjnerverdediging,zoodathjreedsnaverran W ellesley en door P erâralvervangen.De loop Van 3 m aanden aftrad en kortdaarna
op den 8sten Augustus 1827- teChiswich
oorlogzuchtiqegezindheden van Canniny vonden teweinlg bjval,om hem vooreerstweder bj Londen overleed.Zjne eerljkheid en onaan het bewind te brengen, zoodathj zich baatzuchtigheid bleken door hetfeit, dat de

met inspanning bepaalde bj de voornaamste man,diezulkeaanzienljkebetrekkingen had
vragen van den dag in de eersteplaatsbj bekleed, zjne wedt
lwe in behoeftige Omstandie overmonopolie en handelsvrjhllid,en hj digheden achterliet, zoodat het Parlem ent
kwam t0t hetbesluit)datdezelaatste Onmis-

haar een pensioen toekende van 3000yond

baar wasvoordewelvaartvan zjnvaderland. sterling. De mspeeches''van Canning ztln in
Nu werd hj door dej'
roote koopstad Liver- 1825 en nogm aalsin 1828m eteenelevenssohets
po0lt0tvertegenwoordlgerj'
ekozen.In1813- uitgegeven.Zjne gedichten en proza-opstellen
1815 was hj gezant teLlssabon en na zjn tlit den pMicrocosm''en mAnti-lacobin''vindt
terugkeer in 1816 kwam hj? a1s voorzitter men in Rede's pMemoirs ofthe live OfGeorge
van hetIndische departt
lment (Board ot'con- Canning (1828,2 d1n).''SirHenryZy/fpzl.
B'
t
(ltr0l),in hetministérie.Toen GeoryeffT door '
lcer nam hem alsgthebrilliantman''opinzjn
zjn zoon was opgevolgd en Caroline,de ge- Historicalcharacters (1867).''
malin des Konings? naar Londen kwam ,om
Cltarles J'
O zlCanniny,tweedenzoonvan den
hetberuchte,tegen haar ingestelde procèswe- voorgaande.Hj werdgeboren den15denDegens echtbreuk bj te wonen,deed Canniny, cem ber 1812, Ontving eene zorgvuldige 0pdie van vroegermetde Vorstin bevriend was, voeding en bezochtde hoogeschoolte Oxford,
eene reisdoor Frankrtjk en Italië,vertoefde waarhj zich vooraltoelegde op wiskundeen
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oude letteren.In 1836 werd hj,a1svertegen- benevens eenewiskundige schoolenverdween
eeuwen onzerJaartelling.DetemTvoordùlerv00r Warwlck,lid van hetParle- in de eersteonde
r Tlteodosilu de Groote(391)
ment! en inhetdaaropvolgendejaar,nahet pel Nverd
overljden zjner moeder, nam hj a1s pair verwoest)en m en vilzdtdebouwvallen deroude
d een halfuurgaanstenwestenvanAboekir.
zittinr in het Hoogerhuis, waar hj t0tde staCâno
n is een Grieksch woord:dat in het
gematlgd-conservatieve partj behoorde. Ten
tjde van hetministériePeelwashjvan1842 algemeen regel, voorschrift of rlgtsnoer bet0t 1846 onder-staatssecretaris bj hetdepar- teekent,e1zals naam gebruikt wordt vOor de
tem ent van Buitenlandsche Zaken,en daarna
eonigemaanden Opper-commissarisflerbossohen.
Een aanbod, Om deeluit te maken van het
ministérie Stanley (1851), wees hj van de
hand omdathj zich met de handhaving van
het beschermend stelselniet vereenigen kon.

ljst der echteboeken desOudenenNieuwen

Verbonds in tegenstelling met de apocryphe

(zieOnderditwoord,en onderBnbel),- voor

hetbesluiteeneralgemeenekerkvergadering,voor een tw ee- of m eerstemm ig muziekstuk,
WaarjjP**deverschillende partjenniettegeljk
Btjdegrootetentoonstellinrvan 1851washj invallen, V001*den schoonheidsregel,met
voorzitter van do Jury; ln December 1852 betrekking t0t het menscheljk ligchaam ,in
werd hj,onderhetministêrieAberdeen post- de beeldende kunst,- vooreenegrgotelettermeester-generaal, en zag zich in 1856 t0t soortderboekdrukkersenz.00kwordthetwoord

gouverneur-generaalenin1858t0tonderkoninj canon gebrtliktvoorerfpaeltt(zie datartikel.)
van Britsch Indië benoemd.Hier dempte hp
Canonica (Luigi),een Italiaansch bouwdoor krachtige maatregelen den opstand der kundige,geboren in 1767te Tesserete bjLuSepoys,zoodat te Calcutta een standbeeldter gano!waseenleerling vanPirmaminiteMilaan,

zjner eere verrees:de beideHuizen van het verwlerf in 1783 een prjs, en werd eerst
Parlementhem hunnen dank betuigden,ende architetto del Governo endaarnaarchitettodel
Koningin hem met de Bath-orfle versierde en casa reale.In 1821legdehtjwegensongesteldin den gravenstand opnam. Hj overleed te heid zjnebetrekking neder,en overleed den
lden Februarj 1844 te Milaan, waarna het
Londen den lidenJunj 1862.
leek, dat hj bj uiterste wilsbeschikking
Canning(Stratford),zie:Stratfordde.
& #cJ!
#'
d. b
Cano (Al0nzo), een beroemd Spaansch 40000 lirevermaakthadaandeKunst-Academie
schilder,beeldbouw er en architect,geborente aldaar, om van derenteprgzen uitte loven
Granada in 1601, wordt de M iehele Angelo aanschilders,baeldhouwers,enbouwkundigen.
Canonici noemtmen de priesters, die in
van Spanje genaamd.Tndebouwkunstwashj

?
lczlM etz
een leerling van zjn vader,in hetbeeldhou- den regel (canon) van Cltrodegany '
wen vanJnanA czrfldzenin hetschilderen van (760) te zamen in hethuisvan den bisschop

I'
raneùeoTccAecp,volyens anderen 00k van en onder diens opzigt als in een klooster
Cantillo.Reedsop24Jarlgenleeftjdwashjeen leven.Die regel,w elke t0tstand bragt,w at

wyl
utin'
us(400)enandere
uitstekend kunstenaar,en toenhjzich,tenge- reedsveelvroegerA'
volge van eentweegevecht,naarMadridbegaf, bisschoppen haddenbeoogd,nameljkgestrenge
werd hjeropzigtervandeKoninkljkegebou- tucht te handhaven onder degeesteljkheidt
w en en hûfschilder.Toenvervolgensnahetver- werd op de Synodr te Aken (816) als nRemoorden zjner echtgenoote het vermoeden, gulaAquisgranensisMkerkeljkgeldigverklaard
aanvankeljk op een dienstknecht rustende, voor het Frankische rjk. In de lode eeuw
op hem zelvenviel,nam hj dewjknaareen waren de eanonicinagenoeg geheelverdwenen
Karthuizer klooster te Valencia en werd er door de em ancipatie der domheeren van het
m onnik.W eldraverveeldehem deeenzaam heid, bisschoppeljk gezag.Toen dePausen opheren m et de trotsche spreuk nExcellens in arte

n0n debet mori (Een uitstekend kunstenaar
mag nietstervenl''steldehjzichindehanden
vanhetgeregt.Devreeseljkstefbltering,waarbj
men echter zjn regterarm verschoonde,was

stelling van den ouden regelaandrongen,verdeelden zich de canoniciin regwlares en sae-

c'
lflczre,
s, vormden afzonderljke vereenigingen

en ontvingen door de nconstittltiones'' van
Benedict'lts X1II in 1339 voorschrittenomtrent

niet in staathem eenige bekentenis van mis- de kleedingenz.Nu vormden zj eenenieuwe
daad af te persen; de Koning schonk hem orde van monniken,en vele uit den adeltra-

genadeen benoemdehem t0tracionero (gees- den t0thaart0e,om spoedig t0taanzienljke
teljk resident) te Granada.Hier stichtte hj geesteljke waardigheden op te klimmen.Bj

eeneschilderschool,leiddeeenvoorbeeldeloozen herhal
ing echter moest de orde balangrjke
wandel?en overleed in 1664.Hoewelhjnooit hervormlngen ondergaan,vooraldoor den rein Itallë was geweest,had hj zich naarde gelderPraemonstratensersvanNorbert.Andere
antieken gevormd.Zjn stjl isgrootsch,en vereenigingen Yan regtlliere koorheeren zjn
zoowelhettkaajekolorieta1sdebevalligheidvan die van St. Jan Van de W jnbergen,- die
behandeling doen hem OpAlbanigeljken.Vele der orde van den heiligen Antoni'tfs ran Vienstukken van hem zjn te Sevillaen teMadrid. zlpïd,- diederkoorheeren van St.Geneviève
Canobus was eene Egyptische stad,niet teParjsenz.De kleedingderkoorheerenwas

ver van den westeljken mond van de Njl ilz de lzdeeeuw een lange pj,waaroverzj
en door een kanaalmethet meer Marea en hetwitte koorhemd (alba)droegen,een almuAlexandria verbonden.Zj lag op de g'
renzen tium of kap van schapenvel,die hoofd,hals
van Azië en Afrika, was berucht wegens de en schouders bedekte,een zwartem antelzonweelderigheid der inw oners,bevatte een hei- der kraag en eene calotte.Dekoorheeren van
ligdom van k rapn.nmet een beroemd orakel, lateren tjd gaven aan den manteleenelange
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sl
p, randerden het almuti
f'
ree
aajeve
um ill e0n0 kend door de vernedering,diepaus Gretq#iu,g
kraay van pelswerk ofzjde,camail VII er in 1077 keizer HendrLk JF deed 0ngenaamd, dle zj veelal overden linker-arm dergaan. A zp,de tweede zoon van Sieg-

droegen,maakten het koorhemd korter (r0chetto), en verwisselden de calotte met de
vierhoekige baret. Men had in Ouden tjd
(lok eanl
messen (canonicae).Vôôr 1060 waren
eralleen op heteilandSeckingen in deRjn;
later echtertelden zj onderscheidenevereenigingen,waartoe vooraladelljltevrouwen en
meisjesbehoorden.Zj droegen eenwitgewaad
meteen zwarten slujerengenoteneenegroote
mate van vrjheid,zoodat na de 16deeeuw
onderscheidene vereenigilzgen van canonessen
als gestichten voorHervormde adelljkedames
zjn bljve!
zbestaan.
Canons
nonleknoe
rmt
egt,
znieinKerkelqk eeyt.
me
SyaanschAmerika
en in het westen der Vereenlgde Staten diep
in den bgdem ingesnedene rivier-beddingen
met nagenoeg loodregte Oevers,die zich we1
eens ter hoogte van onderscheidene honderde
Ned. el verheFen. Men heeft elr0ok in de
Oude wereld in de gedaante van rotskloven,
zooals in het Jura-gebergte,en zellk Opberg-

Jried,graafvan Lucca,deed den burgverrjzen en wasde stamheer van het magtig Huls
van Cano&'sa. Vrtlchteloos werd hetbelegerd
door Berenyarins, die zich koning van Italië
noemde, en o0k tegen lerenygri'
to 11 hield

Hzzpdeverdediging v0ltotdathj in 951door
keizer O/fp de G'
rpp/:werd ontzet.Azzokreeg

zjn derden zoon Tltedald tot.opvolger, en

deze werd door den Paus m et Ferrara be-

leend.Zjn zoon Bonifacil
u verwierfdoorzjne
dapperheid de gtm stderD uitschekeizersKoen>t:# 11 en Hendrik III en zag zjnemagt
aanmerkeljk toenemen.Hj wasdevadervan

M athilda, markgravin van Canossa of van
Toscane, en de echtgenoot van Beatro 'tvzl

Lotl
taringen,diena zjn dood,terbeveiliging
harer bezittingen ,met hertog Gottfried ,
t
ul
Lotltaminvqen,den tegenstander des Keizers,in

hethuweljk trad.Hendrik IIIkroeg Beatro
in zjnemagt,weshalve Mathildq partj koos
tegen Hendrik III en denPausharen beschermer en vadernoemde.Hendrik IV)doorGre-

vlakten enz.,maarnergenszjnzjzoogrootsch tqori'
ts l
c f in den ban gedaan en van zjn
a1s bj de westeljke Colorado en hare bron- rjk vervallen verklaard,verzochtMathilda,
rivieren op de hoogvlakte tussehen het Rots- o1
n ten zjnen behoeve bj den Paustusschen

gebergte en de Sièrra Nevada.De Groote Ca- beide te komen, en daarna werd aan den
n0n der Colorado heeft volgens Powell,die toenmaligen Keizervan Dtlitschlandopgelegd,
haar in 1869 bezocht, eene lengte van 238 0D1 binnen de muren van Canossa in een haEngelschemjlen eenedieptevan800tot1300 ren kleed drie dagen lang in hetbarresaizoen
Ned.el,en er zjn daarenboven n0g eenaan- in de Open luchtalsboeteling tebljvenstaan.
talandere canonsvan nagenoeg geljkediepte. Kort daarna vermaakte M atltilda Ligm'ië en
Op de Green-river)de noordeljke bronrivier Toscana aan den Heiligen Stoel,doch na hader Colorado, trok Powell door eene reeks ren dood (1116)maakteHendrik Fzichmees-

van canonster lengtevan 190 Engelschemjl ter van hare bezittinqen,waarna Canossa,
en beneden het vereenigingspuntvandezemet als Keizerlt
jk leen,elgene heeren bekwam.
de hoofdrivier door eene andereterlengtevan Eindeljk moest Otto IV vöörhet beklimmen
256 Engelschemjl, voordathj den Grooten Van den troon de landen der Markgravin aan
Canon bereikte.Hieren daarzjnnabjelkaâr pauslnnoeenti'
tsIIIafstaan (1209).
gelegen canons enkelgescheiden d001-een beCanova (Antonio), de meest-beroemde
trekkeljk smallen loodregten rotsmuur ter Italiaansche beeldhouwer van den nieuweren
hoogte van 1000 Ned. el. Die Oevel
.wanden tjd,werd geboren tePossagno op hetgebied
bestaan bj deColorado uitzandsteen,waar- van Treviso den lsten N ovem ber 1757, en
uit hier en daar marm er en graniet te voor- toonde reeds vroeg een ongemeenen aanleg
schjn treden. De voorwaarden voor de vor- voor de beeldende kunst. Die aanleg hleek,
ming van zulke canonszjnvolgensBell(New toen hj alslzlarigeknaap eenleeuw modeltracks of North America, 1869) een droog leerde voor de tatbl van ztjn landheer.Zjne
klimaatzonder aanmerkeljke regenvlagen,de Euridyce''
, die hj Op l7-jarigen leeftjdte
aanw ezigheid van stroom ende rivieren, die Venetie uit zachten steen vervaardigde,.
verdoor een droogen bodem kronkelen,rotslagen, raadt den toekomstigen kunstenaar nog niet,
die ligt voor de w erking van het water be- doch hj verwierf toen reeds onderseheidene
zwjken,en eene voldoende helling van den prjzen, en de Senaat zond hem terverdere
grond, om een krachtigen stroom te veroor- vormîng meteeneJaarljksche toelagevan300
zaken. De landen?waarzichcanonsbevin- ducaten naar Rome.Hierschiephjzjnr'
rheden,zt
jn in den regelonvruchtbaar?daarhet sens als overwinnaar van den Centaur'')waarwater der diepe beddingen geenerleiverkwik- doorhj zich grooten roem bezorgde,endeze
king bezorgtaan de gewassenderOppervlakte. groep van çarrarisch marmer is thans een
Canopus is de naam eener ster van de sieraad van het Muséum te W eenen.Canora
eerste groottein hetsterrebeeldltetz
gcAï.p Argo, verlietechterdenaanvankeljkingeslagenweg,
hetwelk aan het zuiderhalfrond des hemels en in zjn rpsyche met den gevleugelden

prjkt en zich inMidden-Europanietvertoont. Amor''verwjd
'erde hj zich van den trant
Canossa is de naam van een thanst0t der Ouden,zoodathj na dien tjd nietmeer
puin vervallen middeleeuwsch bergslot Op een naast Tltorwaldsen kan staan,dien hj trourotsgevaarte bj hetevenzoogenoemdevlek: wens in hetbas-relièfnooitevenaarde.Intusnietver van Reggio in hetvoormalig hertog- schen verhiefmen hem niçt alleen boven alle
dom Modena. Het is in de geschiedenis be- beeldhouwers van den nieuweren tjd,maar
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men stelde zjne gewrochten volkomen geljk
met die der oude meesters. In 1799 deed
Canoraeenereisdoor Oostenrjk enPruissen,
en in 1802 riep de eerste Consulhem naar
Parjs,waarhj lid werdderAcademievan
Schoone Kunsten. In 1815 kwam Canora,a1s
gezantvanden Paus,nogmaalsteParjs,om

bevallig beeld,- ,Venus en Adonis''te Napels, - gAmor en Psyche'' staande en in

natuurljke grootte, - sperseus, het afge-

houwen hoofd van Medusa vasthoudend'',door
paus Pi'
ts Fff gekocht, - twee gAthleten''in het Vaticaansch Muséum ,- eenencctarschenkende pllebé'' in hetbezit van den
geroofdekunstschatten op te eischen,enbegaf Keizer van Rusland, - nH eraeles, Lyeas
zich vervolgensn= rEngeland.Nazjnterug- van de rotsen slingerend''1- ,1N apoleon''m et
keer te Rome ontvinghj den titelvan pre- schepter en rjks-appel en met een genius,
fectderschoone kunstenenmarkiesvanIschia die een palm tak en eene kroon draagt, meteenjaarljksch honorarium van1000scudi, het pGrafteeken van Marie Christine)aarts-

terwjlzjn naam op hetCapitoolin hetGou- hertogin van Oostenrjk'' in de kerk der
den Boek werd opgeteekend.
Atlgustjnen te sveenen,-- D e naoeder van
De overwinnende Venus,''staat ongetwjfeld als kunstenaar Napoleont'1

zeer hoog,maaronderscheidde zich nietmin- ))Venus, uit het bad opgerezen'' in houding
der door zjn edelkarakter.Zjne weldadig- met die van M edoi overeenkomend, - de
heid strekte t0t steun aan vele kweekelingen Drie Gratiën,''- de rDrie Muzen E'
tvhroder kunst.Hj stichttetePossagno een tem- dyzzd, Tltalia en A-qlaja',eenehopgstbevallige
pel, wiens voorgevel volkomen overeenkomt groep,te Mi
inchen aanwezig,- pDeVrede''
1
met dien van het Parthenon te Athene,en voor den KoningvanEngelandvervaardigd,OFerde aldaar aan de godsdienst,het vader- een verbazend aantalstandbeelden van histoland en dekunstdevruchten vanzjnarbeid. rische personent- het grafteekenvanA@lri
De aanleiding t0t dien tempelbouw was eene m et de treurende Italia te Florence,- het
weigering der kardinalen, Om een kolossaal gedenkteeken van Vo%at
o te Rome,- dat
standbeeld der godsdienst metschild enkruis van M anzoni te Farli, - dat van den Preill ééne der kerken van Rome te plaatsen. tendentvanEngelandteRome,- datvanprins
Te Venetiëj waar hj met zjn broederden Frederik ran Orcs,#.Vele beeldhouwwerken
abt Canora, een uitstekend beoefenaar der van Canova zjn in plaat en alzoo teralgeGrieksche letterkunde, zjne laatste levens- meene kennis gebragt.

jaren doorbragten den 13denAugustus1822 Hj was,volgens hetoordeelvan bevoegoverleed,ister zjnereerin dekerkAlFrari den,een geniaalkunstenaar,dielevendigheld
een gedenkteeken verrezen,,dat hj zelfals van compositie met keurigheid van uitvoering
eene hulde aan Titiaan ontworpen had.
verbond. Toch kan hj nletmet Thorwaldnen
De kunstenaar heeft een grootaantalbeeld- vergeleken worden.Hjisa1seen telgvanhet
houwwerken achterqelaten en 00k de schil- Zuidenweekeljk en verwjfd,endesierljkheid
derkunstmet gelukklg gevolg beoefend.Zjne zjner vormen weegtnietop tegen hetgemis
iguren zjn nagenoeg levensgroot en l0sye- van den heiligen ernst der kunst. Tkorwaldschilderd,maar onderscheiden zichdoorjmst- .:dzl daarentegen, de krachtige zoon van het
heid van koloriet en door Ongemeene beval- Noorden, kende dien ernst en heeft daarvan
ligheid.Zjnpenseelz0u welligthetkrachtig den verheven stempel gedrukt op al zjne
koloriet van Titiaan m et de bevalligheid van voortbrengselen.H et is intusschen onbetw ist-

r, dat Canora, Tltorwaldsen en Sa adow
hCem
orrenl
gjo
vereaanges
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ethad
poo
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sterrendereerstegroottezjnindegeschiedenis

ljk totdebeelhouwkunsttebepalen.Totzjne
schilderjen behooren XVenus en Amor''IKde
Gratiën'' onderscheidene helden enz.,en men
vindtdaarbj 00k eeneafnemingvanhetkrt
lis.
Van zjne beeldhouwwerken zjn die,welke

derplastischekunstvan denJongsten tjd.
Canrobert (François Certain de),maarschalk van Frankrjk,werd gebûren in 1809
te St. Cérê in het departementLot,kwam

in 1826 og de Militaire SchoolteSt.Cyren
bj het 17deregimentvan linie.In 1835ging
hj alsluitenantnaarâlgiersenonderscheidde
zich hier in den strjd tegen Abd-elKader,
bepaaldeljk gedurendedeexpeditienaarMaskara en bj Onderscheidenetogten in de provincie Oran.In 1837 nam hj alskapitein en

op de geschiedenis van het Christendom be- zag zich ln 1828 geplaatst als onder-oë cier

trekking hebben, het minst te prjzen.Hj

leefde te midden van de denkbeelden en v00rstellingen der aloude poëziet daarom bevond

hj zich bj het behandelen van Christeljke
onderwerpen nietvolkomen op zjn terrein,
zooalsmen in eenigegraftomben en in zjne
Boetvaardige Majdalena''kanopmerken.Het
liefst bepaaldehtlzich t0tdichterljkescheppingen,en eerst in zjne laatstelevensjaren
leverdehjeen plbannesdeDooperalskind''
eene tweede rBoetvaardige Magdalena'' en
eindeljk voor zjn tempelte Possagnoeene

a1s ordonnans-oëcier van kolonel Comtes deel
aan de bestorming van Constantine, keerde

toen naar Frankrjk terug,Om op de Spaansche grenzen uit de verstrooide benden van
Cabrera een batallon voor hetvreemdenlegi0en tevormen,en werd in hetvolgendeJaar

Piêta''in bas-relièf, uit de geschiedenisvan naar hetkamp van St.Omer geroepen,waar
het Oude en N ieuw e Testam ent.
de hertog ran Orleans hem de bewerking opVan de overige gewrochten van Canora droeg van een handboek v00r de dienstder

vermelden wj rEenliggendeAmorenPsyche'' ligtetroepen.Geplaatstbj deJagerste voet,
naar de fabelvan App'
ulTàs,- ppsïche'' begaf hj zich in 1811 weder naarAlgérië,
staande en in natuurljkegrootte,een ulterat streeddapperin degevechten bj 4ehergpas-
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sen van Muzaia en Gontas,werd in 1842 t0t Weenen en teW iirzburg indemedicjnen en
vestigde zich in 1831 alspractisch geneesheer

batallons-chef bevorderd, vochtonder Caralqg
zlcc,Bonrjollyen k
%.xlzzlt
zf
zt
f,enwerdin1845
naar Tenezverplaatst,waarhj deinboorlingen t0t onderwerping bragt,zoodathj zich

in zjne geboortestad.In 1832begafhj zich
naarPartl
's,om zichgrondigbekendtemaken

met de cholera, verwierf zich door eene get0t kolonel zag benoemd. A1s commandant l
ukkige behandelinq dierepidemieteBrt
lssel
van het 2de regiment van hetvxeemdelegioen grooten roem en stlchtte op lastderregéring

werd hj onder de bevelen gesteld van den
generaal d'Herbillon en tegen debergbewoners
van Auresuitgezonden.Hj versloeg den vjand aan den Dsjebel-slelia,rt
lktevoorwaarts
t0tCabasjen noodzaakte denaanvoerderBey
zcAvld# t0t de overgave. Aan hethoofd van
een regiment Zoeaven leverde hj vervolgens
eene reeks van glansrjke gevechten,ondernam in 1849 den togt naarZaatsja,dathj
stoxmenderhand innam, en deed het gevecht
bjNarahtengunstederFranschenuitvallen.In
1850alsbrigade-generaalnaarParjsgeroepen,
washj eradjudantvan den Prins-president,

een afzonderljk cholera-hospitaalte Holzlay.
In 1837 keerdehj naar Regensburg terug,

werd in hetvolgendJaarlidvan hetqeneeskt
m dig bestt
m r te Ansbach en zag zleh in
1843 beroepen als hoogleeraar te Erlangen.

Hj overleed den loden Maart1850.Zjn belangrjk werk pDie specielle Pathologieund
Therapie v0m klinischen Standpunktausbear-

beitet(1841- 1842,4 d1n,2deuitgave18431848)''wasvoorvelegeneeskundigen een beproettle gids,terwjlallen belang stelden in
zjneslahresberichteiiberdieFortschritteder
Studien (1842enz.
).''

werd in 1852 t0t divisie-generaal bevorderd
Canstatt of Cannstadtis eene a'
rrondisseen ontving het commando over de eerste di- mentshoofdstadinhetW irtembergscheNeckarvisieinfanteriebj hetoostersehelegeronder district,1/a uur gaans van Stuttgart en met
& . Arnand. D00r het bestol.men der steile deze door fraajewandelingen verbonden.Zj
hoogten bj het dorp Almalamak droeg hj ligtaan de Neckar en aandenspoorwegin een
niet weinig bj t0t de Overwinning aan de zeer vruchtbaaroord,teltrtlim 7000 inw oners

Alma.Na den dood van & .Arna'
tdzag hj en heeftzich doorhandelennjverheidinden
zich belast met hetopperbevelder Fransche jongsten tjdvoorspoedig ontwikkeld.Deoude

troepen vôôr Sebastopol,doeh terugdeinzende stad is minder schoon dan de voorsteden,en
voordegrooteverantwoordeljkheid?werdhj eene brug ,in 1837 gebouwd,verbindtdestad
op eigen verzoek door generaalPeltssier ver- met eene voorstad Op delz linkeroever der
l
-i
vnierko
.Er
zj
nke
eenpaarmerkwaardiyekerken,
Vallgen. lliet lang daarna keerde hj naar e
e
nink
lj
stshouwburg,een ultmuntend
Frankrjk terug en begafzich vervolgens als
gezant naar Stokholm.In 1856 verkreeghj stationsgebouw en velegoedehhtels.Menheeft
den maarschalksstaf en na den aanslag van er eene Latjnsche school,eenereaal-school,
Orsini zag hj zich t0tchefvan de militaire eene meisjes-school, een Orthopaedisch instilutenz.,katoen-,watten-,kousen-en tabaksdivisie van het Oosten (teNancy)benoevad. tt
In den Italiaanschen oorlûg van 1859 voerde fabrieken,meubelmakerjen?jzergieterjen en

hj het bevel over het 3de armee-corps en dergeljkeinrigtingenvannjverheid.Belangrjk
ondexscheiddezich indeveldslagenbjMagenta is de toevloed van vreemdelingen,die er de
en btjSolferino.Vervolgenskeerdehjnaarzjn baden bezoeken,de warmte van het water is

post te Nancy terug en kwam in 1865 aan in den regel20ôC.,en behalve deze laauwe
het hoofd van het eerse armee-corps te Pa- bronnen heeft men er 00k uitstekende inrigrjs.Bj hetuitbarsten van den Duitsch-Fran- tilzgen voor rivierbaden, waarmede het gesehen oorlog vverd het 6de armee-corps onder heele Neckar-eiland van Canstatt tot aan het
zjne bevelen gesteld, hetwelk bj Châlons daartegenover gelegen dorp Berg bedekt is.
post vatte,terwjlhj tevenslastkreeg,Om Aan het einde van dit schoone dorp verhefl
de mobiele garde met den meest-mogeljken zich het rMineralbad Stuttgart'', en Op een
spoed te organiséren. Toen na de nederlaag bergtop daartegenover ziet men een vorsteltjk

der Franschen bj Spicheren en bj W örth (6
Augustus 1870) de maarschalk Bazaine het
opperbevel ontving over het Fransche Rt
jnleger,werd het corpsvan Canroberter bjgevoegd,waarna hj deel nam aan de bloedige
gevechten van 14,16 en 18 Augustus 1870,
m et Bazaine in Metz opgesloten werd,en na
het capituléren van dezevestingkrjgsgevangen werd in Duitschland. Eerst werd hem
Cassel als verbljfplaats aangewezen, doch

slotmet sierljke tuinen en oranlerieën.Het
schoonste sieraad van Canstatt is echter het

koninkljk landhuis W ilhelma,in Moorschen
stjl gebouwd en met een fraai park en uitmuntendebad-inrigtingen voorzien.Meer zuid-

waarts verrjst het koninkljk Rosenstein,in
1824- 1830 in antiekenstjloygetrokken,met
een aantalvoortreFeljke schllder- en beeld-

houwwerken.OpdenRothenberg,diezichniet
ver vandaar ter hoogte van 420 Ned.elverweldrabegafhtjzich van hiernaarStuttgart, heft, lag weleer het stamslot W iirtemberg,
en na hetsluiten van den voorloopigen vrede waar koning Wilkelm later eeno Grieksche

te Versailleskeerdehj naarFrankrjk terug, kapel voor het stoFeljk Overschotvan zjne
waarhj (Junj 1872)in de NationaleVerga- in 1819 overledene gemalin Catltarina heeft
dering met belangstelling deelneemt aan de doen bouw en.
beraadslagingen over de leger-organisatie.
Canstattisdevoornaamsteuitspanningsplaats
Canstatt(Kar1Friedrich),eenverdiensteljk der inwoners van Stuttgard,en vooralvindt
Dt
litsch geneeskundige,werd geboren te Re- menereeneverbazendevolksmenigteverzameld
gensburg den llden Julj 1807)studeerdete op den Q8step September,wanneer het Land-
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ba
uwgenootschaq er feestviert.De stad was dehedendaagscheBasken(zieonderditwoord).
reeds in den tpd der Romeinen onder den

Cantal is een binnenlandsch departement
naam van Clarenna bekend: en t0t in het in hetzuiden van Frankrjk,grensttenn00rmidden der15deeeuw was zj zelfsdehoofd- den aan het departement Puy-de-Dôme, ten
stad des lands.
Oosten aan Loire su/erieure,ten zuidoosten
Canstein (KarlHildebrand,vrjheervan), aan Lozère, ten zulden aan Aveyron, ten
de stichter van het Cansteinsehe ll
jbelyenoot- westen aan L0tenCorrèze,enbeslaatmetzjn
dcla.j,werd geboren den 4denAugust
us1667 4 arrondissementen eeneoppervlakte van ruim
teLlndenberg nietver vanStorkow ,studeerde 104 q geogr.mjl
en,waaropomstreeks1/qmilte Frankfort aan de oder in deregten,weK lioen lnwoners gevestigd zjn. Het ontlecnt
page aan het H0f van den Keurvorst van zjn naam aan hetCantal-gebergte,eenevulBrandenburg enbegafzichvervolgensinkrjgs- kanische groep,die methare stervormige uitdienst in de Nederlanden. Te Brussel door loopersbjnahetgeheeledepartementbedekten

eene zware ziekte Overvallen, deed hj de
gelofte,dathj,z00 hj herstellen mogt,met
al zjne krachten G0d zou dienen.Hj genas
en begafzich naar Berljn,waarhj zjntjd,
zjne kracht en zjn vermogen aan het heil
van zjne medemenschen wjdde,terwjlhj
vriendschappeljk verbonden bleefmet Spener
en met Ih-anke te Halle.Hj Overleed den

zich in den Plomb dtlCantal(bjna2000Ned.
e1)hethoogstverheft.Rondom datgevaarteverrjzen afzonderljke Puysofgeweldigemassa's
lava, zooals de Puy Marie, de Puy Violent,
de C01 de Cabre enz.,alle sleehtsweinig 1a-

ger dan eerstgenoemde.Debelangrjkste uitlooper strekt zich tusschen de L0t en D0rdognezuidwestwaartsuit,aanvankeljk in de

19den Augustus 1719. Innige vroomheid,die gedaante van eene steile bergketen terhoogte
zich in weldadigheid openbaarde) was de van 1700 Ned.el, van diepe kloven doorsnehoofdtrek van zjn karakter.Om den Bjbel den, maar later overgaande t0t eene hoegin allen handen te brengen,schafte hj,door vlakte metvruchtbare dalen.Debasisderkern

eene inschrjvinq gesteund, lettersen persen vanhetCantal-yebergteheefteen omvangvan
aan, waarna hp den Bjbel van Lltther in
verschillende formaten en in talrjke exemplaren in hetlichtdeed verschjnentdievervolgcns voor geringen prjswerden verkocht.
De uitvoering van ditverdiensteljk werk ge-

7 geogr.mjl.; m hetmidden vindtmen tra-

andere uitgaven van gedeelten des Bjbels.
Het gesticht van Franke erfdena zjn Overljden zjn geheelevermogen,en verkreeg in
1735 van I'
riedrieh W ilhelm I nieuweprivilégiën voor zjne drt
lkkerj.Sedertden aanvang

d0n en V0rm0n 0r d0 bronnen Van een aantal
rivieren,zooalsde Rue,deMaronne,deCére,

tabrischen oorlog,dien het in deJaren25--19
vöör Chr. tegen de Romeinen voerde. W él
werden zj overwonnen, maar een gedeelte
van hen trok naar de schier ontoegankeljke

logna onder die van Guido JIZ!C, dien hj

schiedde in het W eeshuis te Halle.In 1712
werden 5000 exem plaren van het Nieuw e
Testam ent gedrukt en 5roor 2 groschen ieder
verkocht, en later verschenen Onderscheidene

chiet en aan de hellingenbasalt,porfer,slakken,puinzsteen en lava,die er in zoo groote

hoeveelheid uit de kraterszjn gevloeid,dat
zj Overalde dalen hebbengevuld.De bergen
zjn er aan de geweldigste stormen blootgesteld en gedurende '/adesJaarsmetsneeuw
bedekt.Talrjkebeken storten erzich in W atervallen van detoppen,besproejen de wei-

de Trllyère en deAlagnon.Belangrjke delfstofl'
en zjn ernagenoeg niettevinden:men
heeftbjChampagnaceenigesteenkolen-mjnen,
tot het einde van 1863 werden er rllim 51/. voortseene zilverhoudendeloodmjn eneenige
millioen exemplaren (hoofdzakeljk van Bj- graniet-y kalk- en marmergroeven. Bj het
bels) afgeleverd. - Canstein is voorts be- Cantalgebergte ontspringen m eer dan 100 gekend als schrjver eener Concordantie val
z de geneeskrachtige bronnen,zooalsdievanChau4 Evangeliën (1718),en vaneenelevenssehets des-Aigues,Aurillac, Absae-Availles, SainteMarie, Fontanes enz. De landbouw is er alvan Spener(1729).
Cantabile is een'Italiaansch woord,het- leen in de vruchtbare dalen van eenig belang.
welk zingbaar beteekent. Het wjst in een M en verbotzw terhaver en boekweit,vlasen
m uziekstuk zulke plaatsen aan,die zich on- hennep, aardappels en kastanjes.De wjn is
derscheiden door eene vloejendeenligt-begrj- er zeer middelmatig, doch wegens de v0Orpeljke melodie,zoodatzj dooreeneyewf
ane treffeljke bergweiden bloeit er de veeteelt.
m uzikale menschenstem zonder groote lnspan- AFette OSSON worden van hier vervoerd naar
alle Oorden des rjks;Ook maaktmenerboter
ning kunnen rezongen worden.
Cantabrlèrs is de naam van een woest en 3 soorten van kaas.De fàbrieknjverheid
bergvolk van Ibérische afkomst,weleergeves- is er zeer gering,en vele bewoners des lands
tigd in hethedendaagsche Burgos en de aan- zwerven als ketellappers door Frankrjk,
grenzende gewesten der Golfvan Biscaye,die Spaqje en Nederland. De haofdstad van het
naar hen o0k de Cantabrisolte zee werd ge- departement is Aurillac.
noemd. Van de 8 steden, door datvolk beCantarini (Sim0n): een beroemd Ttaliwoond, waren Juliabriga nabj de bronnen aansch sehilder,naarzjnevaderstad Pesarese
van de Ibérus (Eb<0),Vellica,en Concana Of Simon #tx Pesaro genaam d,w erd geboren
de belangrjkste.Zj vormden eenyehardvolk, in 1612, Oefende zich eerstonder de leiding
hetwelk zjne dapperheid toondeIn den Can- van Pando@ en OJ.Ridovlen daarna te B0vaak genoeg in bevalligheid en naauwkeurig-

heidovel-trof.Zjnegrooteverwaandheidmaakte
echterzjn meester vanhem afkeerig,enCanbergstreek.Tothunnenakomelingen behooren Jcrïwïbegat'zich naarRome,waarhj gverig
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de stukken van Ra
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len van de oudemeesters bestudeerde. Daarna ging hj wedernaar
Bologna,stichtte er eene school en leverde
uitmuntende schilderi
jen.'
W eldra kwam hi
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in dienst van den hertog van x lz
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wjk genomen naar Normandië en, na het
volbrengen van een krt
listogt,zichinProvence

gevestigd heeft.Zjn zoon noemde zichnaar
den vaderljken bjnaam Cantelm'
us, en zjn
kleinzoon Rostain.g voerde dien als geslachtslaam.Het Huis nam t0ein grootheid doorde

ook hierberokkende zjne grenzeloozejdelheid hem vele onaangenaamheden. Toen hj
bj zekere gelegenheid aal
z het portret van
den hertog geene voldoende geljkenis kon
geventgevoeldehjzichhierdoorzôôgekrenkt,
dathj ziek werd,zich naarVerona begafen
hierin 1648 overleed. Velen zjn nieteens
vreemd van het denkbeeld, dat hj zich door
vergif om het leven heeftgebragt.T0tzjne

zoodat de baronie Bovino t0t een graagschap
verheven werd.Beroem d onder de afstamm elingen van dat geslacht is vooral Andrea
Ctrz//elpzï, die in 1598 te Pettorano geboren
werd en in 1631 als maèstro di campo aan
het hoofd stond van een regimentNapolitanen

Adz)ïmoejeljk kan Onderscheiden.

van Leuven op tebreken.Vervolgenswerdhj

dapperheidvan zjne ledenendoorhuweljken,

in de Nederlanden.Daarna hielp hj Sgiers

meest-beroemde stukken behooren PDO heilige veroveren,Frankenthalontzetten, verdedlgde
familie'' in de lterk te Barbaziano.- rL 0t in 1634 Stevensweerd tegen de Nederlanders,
metzjnedochters''0okaldaar,- altaarbladen dekte het land van Cleef,verdedigde in h:t
i
n Petsiar
Bol
R om e:- de prlarans- volgendejaarSollenkens?hans8maandenlang
fgura
e,,o,te
Mogna
ilaanenenz
. Ht
J heeft Ook 37 tegen prins Frederik Hendrik en noodzaakte
bladen geëtst, welke men van dievan Guido laatstgenoemde en de Franschen,om hetbeleg

Cantate is de naam van een uitgobreid t0t gouverneul' der provincie Luxemburg be-

zanrstuk met begeleiding van instrumentale noemd en moest,Om dien post te bekleeden,

muzlek.Hare stof vindt zj in degemoeds- eerst 12000 m an Fransehen onder den m aarindrukken, welke door een voorwerpt een schalk Cltatillon daaruit verjagen. In 1638
natuurtooneel enz. worden veroorzaakt.Alle verdreefhjdeNederlandersuiteenigefortenaan
soorten van zangstultken liggen binuen haar deSchelda en maakte daarbj2000gevangenen.
bereik, zooalshetrecitatief,dearia?hetbeurt- In 1G40 zag hj zich t0tmaèstro dicampo
gezang en het koor.D e cantate kaneenew e- generalo en in 1G41 t0t lid van den regérings-

reldljke ofeenegeesteljke zjn,naargel
ang raad in deNederlanden benoemd,waarna hj
tisch-lyrisch.DegeesteljkecantateOnderscheidt cardië en in 1644,naarSpanjeteruggeroepen,
van de behandelde stof.Beidervorm isdram a- in 1643 een invaldeed in Vlaanderelzen Pi-

zich van het oratorium door haar kleineren

onderkoning enkapitein-generaalvan Cataloniè'

omvang en door gemis van et
meeigenljke werd.In die betrekking noodzaakte hj den
ha
n
d
e
l
l
ng
.
De
n
o
o
r
s
g
r
o
n
g
v
a
n
de
z
egezangsoort Franschen maarschalk de !frM othe:olu het
m oet men zoeken ln de Italiaansche kunst, beleg van rl'arragona op te breken,veroverde
waar eehter aanvankeljk eantata blooteen stormenderhand Balaguer en verdedigde deze

lied beteekende.W èlweet men,datCarissimi plaats 4 m aanden tegen Franschekeurtroepen.

en zjn leerling Seamlalti daaraan meeruit- Toen ditnietlangerwasv01tehouden,bragthj
breiding hebbengegeven,dochhetisOnbekend, zjn klein hoopjedappertm doordevjandeljke
wanneer de cantate in haren tegenwoordigen

liniën heen in veiligheid.Aldieinspanningen,

vorm heteerstisOpgetreden.BjdeProtestanten benevens verdriet over het gebrek aan de
verving de cantate de plaats derm is,dievoor noodige munitie m aakte hem echter ziek,en
hen b'J de Hervorming hare waarde verloor; hj overleedteAlcuvièresop denGdenNovemdaarom werden er in de eerste eeuw na ber 1645,eenige handschritten overkrjgswede Hervorming door de Cantoren van de tenschap achterlatende.
Protestantsche kerken onderscheidene gecomCantem ir (Demetrius),prinsvanMoldavië,
poneerd. M en heeft er vele van Joh,. Seb.
WccFztalsmede van H àndel, TelemanntAolld,
H omili'
lts en Ph,. X .B ach,, in hetlaatst
der voorgaande eeuw van H aydn, M ozart,
Ntr'lf-cz,zl en W inter,- en later van .B.A.
W eber, K. M . wozl W eber, A . J?tlwz?/cr.t/F.

van Tartaarsche afkomst, w erd geboren te
Jassy in 1673,waseerstin dienstvandePorte,
doeh later in die van czaar Peter de Grpofe,

die hem t0tRussisch rjksvorstverhiefenmet

uitgestrekte goederen in deU kraincbegiftigde.

Cantemir, die veel heeft bjgedragen t0tde
Schmeider en F.X.I'
esca.In denJongstenttjd stichting der Academie te Petersbtlrg,schreef
zjn erweinig geleverd,omdat zj in de kerk onderscheidene wetenschappeljke werken,
weinig meerqebruiktworden.Voornamedich- waal-onderzich eenebelangrjkeyGeschiedenis
tershebben zlch voortsbejverd,om schoone van hetOttomannischerjk''bevlndt.Hjoververzen voor de cantaten te schrjven, 0ok leed in 1725.- Zjn Jongste zoon Constanti;n
lf.
s Cantemir,geborenteConstantinopel
in 0nsland,zooalsI'
eith (Een zomersche dag .ll:vl:frï'
op hetland)yvanAlpken(D(
)sterrenhemel)enz. in 1709,wasoëderbj deRussischeljfwacht
Cantelm l isde naam van een aanzienljk en gezant aan de hoven van Engeland en
Napolitaansch vorstenhuis,hetw elktnaarm en Frankrjk. Hj overleedte Parjsin 1744 en
verhaalt, door Eberhard, den Jongsten zoon heeft, behalve andere letterkundige w erken,
van dell Schotschen koning Dunean I is ge- een heldendichtgeschreven,waarvan Pelerde
sticht. M en meldt verder, dat die stichter Groote het onderwerp is.Datheldendichtis
wegens zjne loosheid den bjnaam van Can- ook in het Nederlandsch vertaald.
clam (Guiscard) Of'Slimmeetheeftontvangen, Canter, Canther ofCanth-%s.Onderdezen
--

dat hj voor denInoordenaarjbqaebetk de nMm vermelden wj:

1Q8

CANTER- CANTON.

W llïem Ox fer,een Nederlandsch letterkun- maar de landbouw - vopral de hopteelt- is
er sterk toegenom en.
Men zegt,datde stad in900vöôrChr.door

dige. Hj werd geboren teLeeuwarden den
24stenJulj 1542,begafzich reedsOpzjn12de
Jaarnaardehoogeschoolte Leuven en deed,
na een 4larig vertoefaldaar,eenereisdoor
Frankrjk) Italië en Duitschland, waar hj
veleboekerjen bezochtenmetonderscheidene
geleerden vriendschapsbetrekkingen aanknoopte.Na eeneafwezigheid van 2jaarvestigde hj zich te Leuven,waarhj zjn tjd
besteedde aan debeoefening derletteren.Hj
overleed reeds den 5denJunj 1575.Hj was

Rltdilabas is gesticht en Caerther of Caerkent

(stad van Kent) genoemd, terwjlzj bj de
Romeinen Dwrorernwm heette.Etltelbert de5de
koning van Kent (568 na Chr.)vestigdeer
zjn zetel,en onderdeheersch@ppj derN0rmandiërs werd zj de eerstebisschopszeteldes
lands.Tn de eersteeeuw nadeheiligverklaring
van Tltomas W:clz/werden uitgeheelEuropa

talrjke bedevaarten ol
zdernomen naarCanter-

een geleerd en scherpzinnig man) die vele bury,zoodat het heiligdom vandienmartelaar
bedorven lezingen in de geschriftenderol
lden weldra een overvloed van tjdeljke goederen
op eene schrandcre wjzeheefthersteld.Hj bezat. - Cantev*ry is ook de naam van
schreef rNovarum lee,
tionum libri IV etc. eene Britsche provincie in Nieuw-zeeland,die
(1564)'1,latermetn0g3 boeken vermcerderd, Christchurch t0t hoofdstad en Lyttleton t0t
Syntagma de ratione emendandigraecosauc- havenstad heeft.

tores''
,pAristidisorationeslatinereddidittlGG6l''
en eengrootaantaldergeljkewerken.
Dirk Ctxzlfer,eenbroedervan denvoorgaande
en desgeljkseen beoefenaarderfraaje letteren. Hj werd geboren te Utrechtin 1545,
studeerde eenigen tjd teParjs,en werd na
zjn terugkeergekozent0tschepenvanUtrecht,
alwaarhjaanvankeljk de Arminianenbegunstigde en later van partj verwisselde. Hj

Canton.Onder dezennaam vermeldenwj:
Jol
tn C>z
2Jp3),'een verdiensteljk Engelsch
natuurkundige,den uitvinder van den electrometerenz.Hj werd geborenin1718teStroud
in Glocestershire,ontving heteersteonderwjs
van den bekenden wiskundige Darisen verwierfdoor de vervaardiging van eenvernuftig

zamengestelden zonnewjzergrooten lof.Door

tusschenkomst van een godgeleerde teTooting
maakte van de ourustdier dagengebruik,olu bj Londen, die een beoefenaar dernatuurzich t0t burgemeestervan Utrechtteverheffen, kunde en tevenslid van hetKoninkljk Gehoewel slechts voor korten tjd.Een nietlwe nootschap te Iuondenwas,werd Cantonin 1738
toeleg,om zich wederom vandiewaardigheid leeraar en vervolgens directeur eener sehool
meester te maken, werd Ontdekt en Canter in Spital-square.Hiervondhj eenemethode
ill hechtenis genomen 011 den llden Mei 1611 uit, om de hoeveelheid electriciteit, in een
met verbeurdverltlaring zjner goederen voor aantal geladene Leidsche iesschen aanwezig,

eeuwiggebannen.Nu ging hj eerstnaarAnt- te bepalen. De verhandeling,diehj in 1750
werpen, m aar vestigde zich daarna te Leeu- aanbood aan het Koninkljk Genootschap,
'warden,waarhj in 1616overleed.Hjschreef waarin hj eenemethode aanwees,om magne
Variarum lectiortzm libri du0 ad Georqillm ten te vervaardigen zonder hulp van den naltatallerum (1574)'',rNotaead Arnobiidlspu- tuurljken magneeten toch sterker dan deze,
bezorgde hem het lidm aatscllap van die Ve1'tationesadversus gentes (1582)''enz.
Canterbury of Kantelberg,in htl
t Latjn eeniging en eene gouden medaille,terwjl de
Cantuamia,is de hoofdstad van hetEngelsche universiteitteAberdeenhem t0tmagisterartium
graafschap K enten de voornaam ste bisschop- benoemde.Reeds het volgendejaarwerd hj

peljke zetelin Groot-Brittannië.De stad ligt medebestuurdervanhetKoningljkGenootschap,
aan beide zjden van den weg,die Londen en bj de invoering van den Gregoriaanschen
met Dover verbindt, in een vrtlchtbaar Oord Kalender in Engeland gafhj een aantalgeen bezit 4 voorsteden en 11 kerken, waartoe makkeljk te onthouden regels in hetlicht,
de otlde, fraaje hoofdkerk behoort, Waar om het sehrikkeljaar, de zondagsletter, de
Etltelbert, koning van Kent,in 597 gedoopt epacta enz.te berekenen.In zjne pElectrical
werd.Van dekerk,zooalszj thansis,werd exqerimel
zts, with an attempttoaccountf0r
het oudste gedeelte in 1184gebouwd;hetkoor thel
r severalyhenomena (1753)''toonde hj
is hetgrootste in hetVereenigdKoningrjk,en aan, geljktjdlg metFranklin,datsommige
men vindtervoortreFeljk besçhilderdeglazen. wolken positief en andere negatief-eledrisch

Onder de geheele kerk (160 Ned. ellang) zjn.Voorts vond hj den electrometer met
strekt eene kryptzichuit,enbjeenaltaarder kurkballetjes uiten droeg veel bj totverkerk werd in 1171 Tkomas Wdcl'e/om gebragt. spreiding van I'ranklints Ontdekkingen inEnDe aartsbisschop van Canterburykroontden gel
and.Tn eeneverhandeling,die l1j in 1754

Koning,iseerstepairdesrjksenbewoonthet ln hetKoninkljk Genootschap tertafelbragt,
Lambeth-paleis te Londen;hj heefteenJaar- toonde hj aan,datveleligchamenpositief-Of
negatief-electrisch worden naar gelang van de
ljksch inkomen van 20000pondsterling.
Canterbnry heeft voorts een schouwburg, stof,waarmedemen zewrjft.In1756plaatste
een casino,eenebibliotheek,eenerphilosopical hj in de nluadiesDiary''een OpstelOverden
institution'', een fraaistadhuis en een aantal aard en het ontstaan der vallende sterrt?n,en
geneeskrachtige bronnen, die voorheen druk het rGentlem alz's Alagazine''vau 1759 bevat
bezocht w erden.Hetaantalinwoners beloopt een berigt van zjne hand over de electrische

omstreeks 20000.De zjdeweverj,die er ten eigenschappen van hettoermaljn.Htjschreef
tjde van koningin Elizabetl
tdoorVlamingen voorts rAn attempt to accountf0rtheregular

gebragtwerd,heeftweinigmeertebeteekenen) diurnal variation of the horizontal magnetic
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needle (1759)5'
, Experiments to prove that wel (1e stad op dezelfdt)breedte ligt als Ca1watf
?risnotilzcompressible'' enpExgeriments etltta en llavana nabj den keerkring

and observations on the eomprosslbility of is hetklimaat er veel geltlatigder.Xon vindt
water ant
lsome other iuids'' - welkelaatsto t)r 120 telnpels mtat2000 priosters e11nflnlzelz?
vtl
rhandelillghenzwedprom ernegot
ldel
zlll(?daill(
) en i1z t
1e otldstad ht
lettmen pene Mohammpbpzorgde. llj schreefoverdeu doorgang van daanseho luoskpe,benovens 2 zeeroullepagoVenus?maansverduisteringen,dentherm om ett?r d0n vau 5 eiz 9 verdiepiugen. Er zi
jlz 4
enz.?en ovtarleed den 22sten M,aart 1772.

lloogescllflltln, van welke 3 ieder 200 studen-

Gt
tslar Ct
xzà/t
lzl, etqn laldsehapstt
hilder.llj ten tellen, eeiz vOndelingshuis voor 200 kin-

w erd geboren te M ainz in 1813 en ontving deran,efllz algelueen ziokenhllis,(an 4pl-ovilzzjnt)opleiding tf)Di
isseldorf.l'
lj legdeerzich (tiale gëvangenisseu.
vooralOp toe,Om bevallige Zw itstlrsohe landTot aan denjollgstt
an ti
jd t0e wasCanton
sahappelt, doorgaans metvee gestohkerd,f)p d(!eeiligo stapelplaatsvanc1()nbuitenlandschen
lletdoelk te brengen.
handttl in Chilza, (t1z (1e ligging der stad is
Canton , eigenljk Ktvanytony oi-Ktvalt
y- trotlw ens daarvoor Ongemeen gtllxstig.TntusJplz.ç-fj.#z
I.
/b:,de hoofdstad van eeneevenzoo selztln werd zj dëor dt)Chinthsollertagéringt0t
genoemde Chinésche provincie,welkeOp3738 dat eillde geltozelz, dewtjl zj zioh opvt'
rren
(n geogr.mjlbjna 30lllillioelliuwonerstelt, afstand vau Peking bevindt,opdatalzoo de

z $-001* ('
lken
ligtongeveer20 geogr.mjlelzvan zet)Opden hoofdstad bewaard mogt bljvel
noordeljkel
zoevervalzde Tqga-lfiang(Parel- Et
u-opêsclzon invloed. De veilige havelz bj
rivier) of Rivier van Canton,diealdaar uit Caplton verschatt eene geschikte ankerplaats,
de vereeniging van de Si-Pe-enToang-lfiang doch zj wastevorenuitsltlitelzdbestemdvoolOntstaat en er een boezem vormtm et hon- Chinpsehe jonkell, terwjl debt
litelzlandsche
derde eilallden,vanwelkellongkongenlliang-

schepfnzbj heteilandAvhampoa, 2'/ugeogr.

lzvanslan md Alacao,alsmede de straat Bflcca Ti- mjlvalz de stad ten anker gingen (à
grisalgemf
aenbekendzjn.lleteigenljkt)Canton daar de lading met ligters naar de stad 1)0vormteen onregelmatigen vierhoek ,omgeven zorgden.De 13faetorjen ot'magazjlàen 3,
-001door00n zwarell mllur,0l1 is d001*0013(1W arS- btlitenlandstthen handel, welke i1z 1856 vermtlur il
z twee deelen gesplitst,nameljk de wf
lt
?stztjn?lagen in eene ztlidwesteljke voolnoordeljke Ondstad ofTartarenstadendezui- stad,nietver van de rivinr,en vornlden etàne
deljkeNientrstad ofChinézen-stad.Erzjnin reeltsvan aanzienljkegebotlwen,ml
atdevlagden buitenlutlur 15 en in den binnenmtlur 4
poorten. De stad isvan kanalen doorsneden
en door groote voorsteden,alsmede dooreene
water-voorstad bestaandeuitbewoondevaartuigen?ten getale van 84000 met 300000 bewoners
omgeven. Men schat de geheele
bevolking op 1 millioen zielen.De oudstad
is de zetelvan den opperbevelhebberdertroepen, doch weinig bebouwd, zoodat er eene

g0nvanverschillendelzatiënversieT
rd.O0kthans
behooren in die voorstad tweta straton t0t (1e

aanzienljkstevan Cal
ztolzenbevattenhoofdzakeljk winkelsmetEtlropêsehe waren.ophet
daartegenover gelegen eiland llonan heeftmen

eenerjEuropésehomagazjnen,waarvanzichde
Engelsche troepen ilz1857alskazernen bedieuden.Inttlsschou is inCanton sedertde0p1:0111st

van Sjang-haidohandelaanmerkeli
jltvermingroote ruimte door ttlinen en vjverswordt derd.De om zet,die er vroegerop20millioen
ingenomen.Tn de beter bebotlwde Nieuw stad, sterling werd geschat,is erniethalt'zoogroot
waar de stadhouder en de commissaris van meer. T0t de tlitvoomal-tikelt?n bohooren er

inkomende regten gevestigd zjn)vindtmen
vele seholen,tempels,fraajewinkels,paleizen
(
?n aangename wandelplaatsen.De straten zjn
er l'egt,m aar m eestal korten smal:n0ggeen
3 Ned.elb'
reed,goed geplaveid,vrjzindeljk

eu hiel-en daal-m et triom fbogen ter gedachtenis van edele daden en verhevenedeugden
versierd. De stad en de voorstedelzw orden
dool-eene uitmtlntende waterleiding van goed

vooralthee,ruwezjde,zi
jdtln stoftkn)polsolein, matten,soja, lalcAverk, ivoor enz-,tta1wjler hoofdzakeljlkkatoenen stoffen,jzer-en
staalw aren en Opitl'
m w orden ingevoerd.
Cantor is een Latjnst
!h Avoord,datzanyer
beteekent e1zin D uitsehlalld aan de gylzm asia
als titelgeldtvool-dtm ltteraar,aan wienhet

onderwi
js in en de leidiïlg vanhetkerkgezang
en de kerklzluziek is opgedragen.'Voorheen

: l'
ttl lzog
bronwater voorzien.De huizen zjlz er veelal vras die titel zeer eervol, en ()01,
kleilz?van gebakkelz steenopgetroklten envan geeftmen dien aan verdiensteli
jke ondtlrwi
jzers.
bovenverdieping verstoken,en de htlttelz der
Cantu (Caesare), een verdiellsteli
jk '
ftabehoeftigen val
z leem. Er isdikwjlsbrand, liaansch geleerde,werd geborttn tltin 5de'1Sc1)-

(14)ttllde brandweer is or uitmtliztend ingerigt.
D ()openbal-e gebotlwen onderselzeidt?n er zieh
lucer (104)1.omvang dan d00l-pracht.Destrattln
A'
vol-tlt'n e1-(1llsavonds door sla,gbflemen afgesloten, eiz in de voornaamste straten vindt
114(,11rtttlksc'n vallwinkels,m etvoortbl-engselelz

teluber 1805 op hetslotAlilanesi
? ttlBi'iAqifl()p
het gebied vanAlilaalz,bezollhth0tgl-lnnasiunl

te l
sondrio en werd op l8l'al-igplA lettfti
jd
leeraar in de lettel-t
lll.Vanhier ging lltjnaar
(?()1Aï() en vt
arvolgens l
zaal
- Afilaall,wftar lltj
bleef tOt aan het uitbarstfxn (lt?r oulwtillttalillg

dt
l1- Chinéstt
he njvttl
-lleid voorzien.Men heeft van 1848. Bregeus éthllzi
jllor gt
aschrit'
t/ll?(
l
,e
't')1()
in Cantou 50000 lakt4
nwevers? 17000 zjjdt- ?'Ragiflnaitït-tntisullastoria,Talllllllal-tlanfals(?(.
wevtars (an 4000 stalltltllllzlalt()rs,eu het aantal XVIII (2de nitgavt
t 1.
842 1817),1,111():stl1i
J.
gildell botlraagt e1- 150. De marktel'
1zjjn er eelljaar in d(
?glvaplgtx
lt
is ttoorbrengcpy(?n11j
van allel'
lei levensmiddelen f
lvervloedig voor- besthl-t
àet'(
1(
)ellelltl(),die hi
.
j dâftr had (
)nv
.l(-1
-zien,behalve van m elk) boter en kaas.l-loe- vol
zden) ilz zi
jll rollan pAlargherita Pustt
èrla
Y.
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(1845)''.Zjne godsdienstige hymnen vonden dige geschriften over Lombard/e maar ook
algemeenen bjval,enzjnvaderlandschgedicht dothl- zjne bemoejingelz omtrenthet volksonin 4 zangen, rAlgiso 0 la lega Lombarda derwjs.
(1846)'' en vooralzjne rluettlzre giovanile Cantzlaar. Onder dezelznaam vcrmelden
(4 dlnl''maakten zjn naam bqroemd biunen wt
j:

a'n Ctzs/z/ctx,r een Nederlandseh nattlurktm en buiten de grenzen vau Italië.Hj behoort J'
alspopulairschl
*tjvert0tdesclloolvan Man- dige. Geboren te Rotterdam den Tden Oct0zozlï, die de godsdienst met de staatkunde ber 1752, werd hjkoopluan aldaar.Tevens
wenscht te vereenigen. Als gesehiedsclzri
lurktlnde,
jver beoefendehjmetgoedgevolgdenatt
leverde hj eene rstoria di C0lup'' w ellte zooals bljkt uit zjne rverhandeling betref-001-deze
eigenljk eene algemeene geschiedenis van fende de nattltlrkennisder wifdelz5,
zappj van
Lombardje bevat; daarna bewerkte bj het gewesten e1Az.'' door de Alaatscl
historisch gedeelte zjnerbescllri
j*
ving vanMi- Avetenschappen te Haarlem bekroond,alsmede
laan, en gaf toen zjn vogrnaamste werk in uit de rverhandeling behelzende debesohrjhet licht nameljk eene gStoria universale ving van eene bj hem uitgevonden nieuwe
(1837, 35 dlnl''
) datin 1842 reeds zjlle ;de controleurOfluohtthermom eter''beltroonddool*
uitgaafbeleefde en in Onderscheidene Europê- hetZeeuwschGei
zootschapvanW etenstshappen.
sohe talen w erd overgezet.D itw erk ,datvan Van beide Vêreenigingen washjlid,en hj
devroegstetjdent0taandetroonsbeklimming heeft voorts n0g eenige andere werkelz inhet
?geven.#.
j Overleed in 1822.
van Pi'
t.
g IX voortschrjdt,Onderscheidtzich licht gt
door wetenschappeljke degpljkheidenhelder- Paxlus J?ptylp.f Cantzlaar,een verdiensteljk
heid, dool' eene scherpzinnige critiek, door Nederlandsch zee-oëcier.Hj werd geborente

eene frissche schildering en dool,ongemeene Amsterdam den 22sten November 1771,trad
als adelborstin zeedienst,werd in 1793luitekellrigheid VaB stjl.
W egens zjlze staatkundige gevoelenswas nant,verkreeg in 1806 de orde der Unie,e11
Canl'
a verdacht bj de regéring,en bj f
len was in 1808 reeds bovorderd t0tltlitenantaanvang van den opstand te Milaan (1848) kolonel. Als commandant vau gdt) W ezer''

Ontkwam hj alleen door devlugtnaarPiémont aan den kerker.Na de revolutiekeerde
hj naar Milaan terug,om erzich gelleel01
z
al aan de studie te wjden. Efl
n bankroet
van zjn kassier deedhem zjn geheele vcrmogen verliezen.Tn zjn y,L'
abate Pariniela
Lombardia nel secolp passato (1854)'7en in
anderegesohriften zochthj (
1eOostenrjksche

moesthj il
z1813 na eolzedapppreverdodiging
zich Overgeven en werd ltrjgsgevangen in
Engeland. W eldra eohterkeerdehj naal
'het

ningrjk in een gunstig licht te stellen en
verlangde in zjn belangrjk boek mstoriadegli
ltaliani (1854)''een Italiaanschen Statcnbolzd
met den Paus en Oostenrjk.Na den vrede
van Villafkanca werd lzj in het Parlement

bogaf, alwaar htl den 15den Decembt
?r 1831
overleed,nadat hj kol'
t tevoren bevorderd

Vaderland terug en zag zich in 1815benoamd
t0t commandantvan de eilalzden St.Afartinen

Saba.In 1819 werd hj schot
lt-bj-nachten

gouverneur van Cllraçao,in 1828gollverneurgeneraalvan de Nederlandsclle Mi-est-lndische

regpring in hetLombardisch-veuetiaanschK0- bezittingen,waarlza hj zieh naarPal'
arqaribo

gekozentmaarna (1eannexatievandeAfarken

was t0t eommandetlr der OrdevandenNederlandsehen Leeuw .

Canu (Robbert Robbertsz.le),een Neder-

landsch zeevaartlttmdige, w erd geboren te
en Umbrië legde hj zjn mandaatneder.Van Am erstbort den 27sten November 1563, w as
zjne geschriften vermelden wjvoorts:pBec(!a- eerst onderwjzerin de zeevaartteAmsterdam ,
aeob ran .ff/zzà.:7ïz'
7'/r, Gerr'ltde '
#Qeg-en
ria e il diritto penale (1860)'7 rDel dirittp waar J'

nella storia (1861)':,temvjluit zjne werken J'
an Cozw:/ït
sz. de .
A(
7> de Overwinteraars
vele uittreksels zjlavervaardigd.De Ttaliaan- Op Nova Zembla - t0tzjneleerlingenbehoorsche regêring heeft nooit iets sroor Cl
ullltge- dtm ,en daarna te Hoolm twaar hjjmet V%lM en Simon s'/:rïz?, dool-de
daan ,maar hj Ontving Ondersclleidenebuiten- lebrordqs JSY:JJI .
landsohe ridderorden en islidvan deFransche, Regêring geraadpleegdwerd,waarvoorhjeen
Belgischeen andereacademiën.Toen hj zitt
h lklein inkomen Ontving.llet sehjlzt, dathj
in gunstigen zin uitliet overhct(Jostenrjksch t0t de gemefante der D oopsgezinden behoord
concordaatvan 1865,werdhj methevigheid hceft, daar hj in 1591 doorhen in den ban
aanyevallen.In de laatsteJaren hipld hjzich werd qedaan.Hj schreefonderanderen eene
bezlg m et het bezorgen vau nietlwe uitgaven )hKortolnleidingderfeestenTsraëlsenz.(1593)''
.
van eenigezjnerwerken?en sthreef,
?G1ieretici Onder verbeteringh. Sommige buerpraetgens
yGravaminaOt
'
teswarighedt
?n,
d'Italia (1866)1'.In 1867gafhj 2 poptllaire enz.(1614)''en ,
geschriften uit, nameljk rBt
loll Senso'',een 'Vtl4'1 Robbert Robbertsz.enz,(1619)''.Laatstboek, dat in 10 maauden 3uitgaven beleefde, gëm elde 2 bocken werden door de Statenen /
)Portotbglio d'
un opel
-alo''
)eene dramati- Generaal besehouw d als fam euse rlibellen''

sche behandeling derarbeidersquaestie.Zjne zoodat deschrjverbeboeten zjn tractement
Dissertazione sull'Originedellaliuguaitaliana ingehouden w erd.
-l Of Cano,een Spaanseh
(18G5)''werd doordeAecademia Ponzaniana, Canus tAlelchiol
te Napels en zjn geschrilt rLalibertad'
inseg- D om inicaner m onnik en hoogleoraar i)1 de
namento''door de Academie te M gtlena,be- godgel
eerdheid te Salamanca,werd gobol'
tll
'
1
kroond. Zjnbroederlynazio Ctrz//z
l
rishoog- ln 1523 te Tal'al'1ç,on bj Tolédo)bevond zich
leeraar tc Milaan cn hetltt zich niet alleen tt
m ttide van paus Paulus ILI t
Jp hetCondbekend gqm aakt dooreen aantalgeschiedkun- 1ie van Trente,w crd in 1552 bisschop vand.e
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Canarische eilanden, en overleed in 1560 te gemeld hebben,eene kleine oanzone, en m en
Tolédo alsprovinciaalvanCastilië.HjVerwierf goeft dien naam O0k wel aan eene melodie
grooten roem door zjne Loeortlm Theologi- zonderwoorden.- Landeljkeliederendragen
col
'um libl'
iXI1 (1563 en 1754)''.Zjne geza- in Italië den naam van eanzoni'pi/ltzzdec/le.
menljke werken zjn te Ketllen (1605), te Caorcini,00k eatoreini,eaorsinien eorsini
Lyon (1704) en Venetië (1759) in het licht noemdemen Italiaansche kooplieden,dieinde
verschenen.Hj bestreed metgroote vrjmoe- 13de eeuw in Frankrjk,Engeland,deNederdigheid de gebreken der Kerk,de dw alingen landen en Sidlië een beruchten woekerhandel
Van Patlsen en kerkvaders e11 de Orde der dreven.Zj Ontleenden hun naam aan Cahors,
Jezuïeten.
dehoofdstadvan Quercy ofaandehandelaarsCanuti (Domenico Maria), een beroemd fàmilie der Corsin'ite Florence. Men meent,

at hetwoord ealtder-welsoh (koeterwaalsch)
historiesehilder uitBoloqna,een leerling van d
Gttido .
/dz)ï, stichtte ln zjne geboortestad afkomstig is van htmne half-Ttaliaansche,half
eene druk-bezochte school en begafzich ver- Fransche of Duitsche taal.Hendrik III veren in 1240 uit Engeland,maar ziJ#i
volgens naar Rome,waarna zjne leerlillgen bande h'
zich meestal bj Pasinelli vervoegden. Men keerden in 1250 derwaartsterug,om eenjaar
vindtmeesterljkemuurschilderjen vanCanltti later wederom teworden verdreven.In 1260
te Rome, Padua en Bologna,- voorts heeft werd hun doorhet testament van den l'
lertog
m 011 van hem groote fguren in het paleis van Brabant en in 1268 door Lodewj
;k de

Pepoli en het muséum Colonna te Rome,in Heiliye,koning van Frankrjk,hetverbljfil
'
l
het hertogeljk paleis te Mantua merkwaar- hunne staten Ontzegd.
dige fresco's in de Liberia te Bologna enz.
Caoutschouk ,zie Kaoetsjoek.

Capaciteit, afgeleid van het Latjnsche
Canzone is een Italiaansch wool'd,w aar- eapacitas, beteekent het vermogen, om iets
dot)
x eene lyrische dichtsoort van Provençaal- te kunnen doen. Capaeilelten zjn personen,
schen Oorsprong wordt aangeduid.Zj pndem die doorhunne verstands-ontwikkelingen tloor
scheidt zich dooreeneweemoedigeuitdrukking hunne kqnnis van een ofander vak van we-

Hj overleed vöör1685.

van het gevoel en door ltaren eigenaardigen
vorm ,die echter eene groote verscheidenheid

tenschap uitmunten, en desw ege welligt aanspraak hebben op bepaalde regten, b.v.op

toelaat, van andere diehtsoorten.Zj ishaar de uitoofening van hetkiesregt.- Zjis0ok
ontstaan versehuldigd aan verliefdedweeperj het verm ogen, Om iets te kunnen Opnemen,
en is dan Ook door welluidendeweelderigheid e11 in dien zin spreekt nien van de '
tvarmtevan taalalsminneliedhetbevalligst.Zj'staat ctzy/tzcifdï/eenerstof.ZievoortsOnderBarometer.
eenigzinstusschen hetlied en de 0do enheeft

Capaneus, één der zeven vorsten van
eenige overcenltomst met de élegie.Zj is za- Theben, was een zoon van HI
àponous en
m engesteld uit0en onbepaaldaantalcoupletten, Astynome of Laodiee, en de echtgenoot van
Eradne
,
eene
doc
ht
er
van
I
ph
i
s.
Den
wilder
die 114rjm en maatmetelkanderovereenkom en, al is 00k hetaantalversregels niet in godentrotsêrendhadhjdemurenvangemelde
alle cot
lpletten geljl
t. Aan de canzone heeft stad reeds door middel van eene ladder bePetrarca 00n vaston Vorm gegeven, zoodat
het aantal coupletten niet kleiner dan 5 en
niet grooter dan 10,en hetaantalversregels
van e1k cot
lplet niet geringer dan 9 en niet
grooter dan 20 mag wezen.Elk coupletheeft

3 afdpelingen: de beide eerste zjn geljkvormigehelften van 2,3 of4 verzen,terwjlde
derde (eoda of staart) een onbepaald aantal
verzen bevat.Alle driezjn doorgeljkluidende
rjmen met elkander verbonden, en hetslotcouplet,ripresa(herhaling),congedo(al.
scheid),
licenza (Ontslag),tornata (terugkeer)ofchiusa
(sl0t) genoemd,is gewoonljk kleinerdan d:

stegen, toen een bliksemstraalvan Ze'
tbs hem

verpletterde.Toenzjn 1jk zich Op denbrandstapel bevond, wierp zjne gemalin zich uit
liefde in de vlammen. Apollod6rns verhaalt

echter, dat Ascle
pos(Aeseulapius)hem terug
riep iu hetleven.Zjn zoon Slltenel'
ustrokmet
Diomedesten strjdtegen Trole.

Capdueil(P0ns),baronà'
l
tyk
vtzïsf:Marie,

was een uitstekend troubadour der 12deeeuw.

Na den dood van zjne beminde,de schoone
Azalaisde Jï
fàrcoe'.r,gemalinvan eenmagtigen
graaf van Auverglle,wisthj doortoespraak

en lied de geloovigen tot een nieuwen kl'uisoverigo. D e verzen tellen doûrgaans 11 of1 togt op te wekken, toog in 1190 methen
lettergrepen. M en heeft er 00k waarvan het naarhetHeilige land en stierfaldaardenhel-

em-ste cotlpletrjmeloos is,terwjldevolgende dendood.Van hem zjn ongeveer 20 minneliccotlpletten op h0t eersterjmen.Na Pdrarca deren en 3 zangen van godsdienstigcn inhoud
is men echttàralspoedig van dicnvasten vorm bewaard gebleven; zj zjn in handschrii'
tte
at
keweken,vooralin de kortere canzonetta, vinden in de boekerj van het Vaticaan,inde
alsm tade in (1e eaytzokteud.zàtxcrdpsïïctx.Deeanzone Nationalebibliotheek te Parjs,en indeLalPindariea werd door Imiyi .d.
/tzùzlczlog'
l in de rentiniaansche te Florence.
Cape-Breton , oen eiland? t0t Pritseh
16de eelllr ingevot
èrd en door Chiabrera t0t
grootere volkomt'uht
xid gëbragt;zj btàstaatuit Noord-Amerikabtlhool-ontl0,isgelegen aanden
eene strot-a, aiztistroxa en ellodo. De eanzolle ingang t
ltll' Golf van St. Laurens tusstthen
1 van
a ballowas besttamd?Om bj den danstewor- Newfbundland en Nieuw-sehotlanfl? (A1,
den gezt-lngpn.Btlltalvt: Petrarea l1t
)(?,tvooral dit laatsto gewest dflor de smallf
?Oallsa-straat
de Italiaanstthe diehtt
ar 'Vtncenzo F/lfcga/tz (g.- gesttheidell. llet l1.(?tltt ellnt) opporvlakttl A-an

bgren 1(942,# 170i)voortrtà
Feli
jlke canzones 147 EE
Igoogr.mjlen clzteltongeveer30000ingeleverd. De canzonetta is,zooalswjreeds woners.Debodem ltom termetdienvanNieuw6)*
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Schotland sterk overeen; de kusten zjn er zitingen aan de Goudkt1st en alzoo de zetel
veelal steil- diep ingesneden,en éêne dier van een vice-gotlverneur, onder den g0l1V0rinsnjdingen - le grand Brasd'Or- iszö(5 neur van Sièrra-lueonegesteld.De evenzooge-

groot, dat zj het eiland in twee nagenoeg noemdestadmet1000inwonersdrjfteen aangeheel gesoheidene landtongen verdeelt.Hiem ziel
zljken handelin gotld,ivoor enpalm-olie.
door wordteelle binnenzee gevormd van aan-

Capefear is de naam van eeneAmerikaall-

Louisburg, de voornaam ste vesting van het
voormalig Fransch Noord-Amerika,isin 1756
door de Engelschen verwoest.Ten ztlidenvan
het eiland vindt men Isle-Màdame met de
havenstad Arichat,en tegeuover denoordkust
het rots-eiland St.TJZIJ,waar velesehipbreuken plaats hebben.Cape-Breton,oorspronke-

nistérie van Buitenlandsche Zalten en verloor
die bj dttJtllj-revolutie,waarnahj zich 011verdeeldaandeletterkuridewjdde.Hjbeweegt
zich Op het gebied der gesohied-Ot
ldheid-en
staatkullde)maaris bovenalgesehied-,en dag-

merkeljkediepte,zoodatCape-T-retondeswege, sche rivierin Noord-carolina.Zj Ontstaatuit
alsmede door een aantalandere uitmuntende de vereeniging der Haw- en D eep-river en
havens,zeer geschikt is voor de scheepvaart. stort zich,na een loop van 70 geogr.mjl,
Hetklimaatis ermindf
?rgunstigdaninNieuw- beneden W ilmington bj Smithvill
e in denAtSchotland wegens de meerderenabjheid van lantischen oceaan. Aan haren mond ligthet
drjvende jsmassa's, die in hetvooljaaruit eiland Smith's Tsland met eene 0V011Z00 gehet noordeljk gedeeltederGolfvan StLau- noemdoKaap aan de zuidsyits.
rens naax den Atlantisehen Oeeaan wOrden
Capefgue (Jeal
z Baptlste Hol
zolê Raygestuwd. Aan de W est- en Oost-kdst vindt mond),een gevierdFranschschrjver,werdgezeeerste
men ersteenkolen,en dekabelaauwvissoherj boren teAlarseillein1802,ontvingzjl
is op de qrooteNewfoundlandsche bank van opleiding in zjne geboortestad en begafzich
groot gewlgt. op de oostkust ligtde Hoofd- in 1820 naarParjs,waarhj zjn heilzocllt
stad Sic
hzey met eene voortreffeljkehaven, olader het sehildderrestauratiealsm edewerker
en op dewestktlstPortHood,vanwaarveelvee aanderedactiedernot
lotidienne''.Hjverwierf
wordtuitgevoerd.Deaanvankeljkehoofdstad debetrekkingvan chefde bureau bj h0tmi-

ljk eene bezitting'derFranschen,diedaaraan

den naam gaven valz Tsle Royal,verviel in
1763 aan Engeland, e1z w erd in 1820 met
Nieuw-schotland oilderhetzelfde bestuur vereenigd.

Capece-batro (Giuseppe),gaboronteNa-

yelsOmstreekshetJaar 1745,werd reedsOp
Jeugdigen leeftjd aartsbissehop van Tarente

en prlmaat des rjks. Hj bestreed:behalve
andereaanmatigingen vanhetPauseljkgezag,
het opleggen van belastingen (1001*dien kerkvorst in het koningrjk Napels,alsmede den
ongehuwden staatder priesters,- maal
tte bj

bladschrjver.Zjnehistorischewerkenzjlzniet
vrj te pleiten van gebrek aalzdegeljkllaid,
en men bemerktergedurig,datde sehrjver
bj het zamenstellen daarvan bestllurd wërd
door een blind geloofaan hetOnbeperktgezag
vanden PausenvandeKroon.T0tzgnebelangrjks/ werken behooren,
yRecueildesopérations
de l'armée française en Espaglze, sous les
Ordres dt
l duc d'
Angot
llême (1823- 1824)''1
))Essai sur 1es ilavasions des Normalzds dal
zs
les Gaules (1821)'', pllistoird de Philippe
Augtlste (1827 1829,4 d1n)'',rllistoire 0011stitutionelle et administrative de la France
depuis la mort de Philippe Auguste (1831,
4 dln)'', ptlistoire de la réformede la ligue
et du rêgne de Henrl .fT'
- (1834, 4 dln)''
,

het uitbarsten der revolutie van 1797 de Koningin opm erkzaam op de gebreken van het ))L'Europedepuisl'avénementdeLouisPhilippe
staatsbestuur, nam Op aandringen van het (1849,10dl
nl''rDiplûmateseurogéens(1843
volk deelaan het bew ind,doeh moest na de 1847,4 dlnl''enz-,dochvooralzljnerllistoire
restauratie daarvoor in den kerker boeten. de la Restauration (1831, 10 dllzl''en zjn

L'Europependant leconstllatetl'emyire de
yathie)waarmedeziehgeheelNapelsvoorhem heet't hj vool-al vrouwelzkarakters gesehetst,
ln de bres stelde.De vrjheid,diehem a1s zooalspluesreinesde la main yauche'' Les
ge
aange
hanade
nd,enB'er
hjdno
odzabode
akten MTOPS hi
j van de Bacchantes et les Jeunespatriclells de Rome
,rtzes heroïnes dela ligtle et
den Koning,olu zich, sous les Césars''
wegens zjne in hechtenisneming bj hem te les mignolzs de H enri fTf'' Mes dem oiselles
verontschuldigen. Tjdens de regéring van de Nesles'') ,)Les déesses de la liberté'' en
koning Joseplten van Joaohim JTZf
/
Z'
JJwashj Les reines de la main droite-''Voorts verm inister van Binnenlandsche Zaken,en alhet melden wj nog ,Lescardinaux-ministres(1861
goede, dat in die dagen aan Napelsten deel en1865)'')/
?Lescotlrsd'amours(1863)''henPLO
viel, is zjn oorsprong verschtlidigd aan de congrêsde Vienneete.(1863,2 tlln).''
Capbl,zie Zandbad.
vaderlandsliefde van Capeee-Latro. Na den
Capella,de GJJ,iseene stervandeeerste
dood van M'
aratwerdhj van zjnaartsbisdom
ontzet,waarna hj een ambteloos levenleidde grootte in het sterrebeeld mde wagenman''.
en zjne wOning t0teene vergaderplaatsvan Erathostenes verhaalt de plaatsing dier geit
tts
geleerde mannen verhief. Hj overleed echtt
?r aan het tlitspansel op de volgende wtjze:Ze'
Eigenljk wilde men hem Op hetsehavotbren-

gen, doch ditw erd verhinderd door de sym- Napoleen (1839 1841, 10 dln).''
Na dlen tjd

kortdaarna.l1j heefteen rElogio diFederigo (Jupiter) werd terstond na zjl
ze geboorte aan
112Re di Prussiay'' naar het Fransch van Themis en daarna aan A maltltéa alsopvoedsttlr
Guibert in het licht gegeven.
tpevertrouwd.Laatstgenoemdedeeddenjongen
Cape-coast-castle,een fortin Guinéa, g0d zuigen aan eene geit,eene dochter der
was totnogtoedehoofdplaats der Brijtscht)be- z0n van zoo schrikw ekkend voorkom en,tlat

CAPELLA- CAPELLEN.
de Titans,demakkersvanKvozos(Saturnt
ls),
aan de Aarde (Ge+ verzochten,om haarin
een h0lop het eilalzd Creta te verbergen.Dit
gestthiedde,en tflpn Ze'
tb,
îin laterenttjd geene
voldoende wapens had? (
)m tegen (
1e Titans
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was van O(/
7?el/e93bevelhebber ophetlinieschip
MTashington''behoorende t0t de vloot,die
dool. Story werd overgegeven, weshalve dft

krggsraadhem bjvorstekterdoodveroordeelde.
Van,Otx
y/elldzàbleefnu inEngelandt0tin 1813,

te strjden werd hem de l
-aad gogeven,flm waarna hj naarhetVaderlandtert
lgkeerdeen
gieh van hetondflordringbaal*veldier geita1s t0t vice-admiraalbcvorderdwprd.Tn 1816hielp
schild te bedienell.H!
jvolgdedieltwenk op, hj dt'
nEngelsehenadmiraal Eœmoutlt bj het
schpllk haar(aene alzderohuid e11plaatste haar tuchtigen van Algiers,zoodathjeenedankbevoortsonderde sterrtàn.
tuiging ontving van het Britsche Parlem enten
Capella.onderdczennaam vermeldeuwj: zich t0t com mandeur der Bath-orde en t0t
Ifavoian'
tts .l.fzizkyz
?g.$'ineli.'
r capella,proconstll, groot-kruis der A'
Villems-orde verheven zag.

Latjnsch dichter,letterkundigeen oueyclopœ- Daarna nam hj zjn ontslag, werdin 1822

distllit Carthago?dio volgenssommigentegeu benoemd t0t hotkuaarsohalk van den Prinsran
het einde del
-5de?volgeus andelelzin de 3de O'
rt
x4/:teBrusst
al,enoverleedaldaarden15den
eeuw na Chr.heeftgeleefd.Zjnelotgevallen April 1824.

zjn onbekend.Hj heêt'
teelze,,El
zt'
,
ytz
lopmdifl Capellen (van der) is de naam van een
der ; vrje ktmsten''vervaardigd,dietlit9 adtllljk Nederlandseh geslacht. Totdeleden

boeken bestaat.De twee eersten MD IInuptiis daarvan behoorden:
philologiaeetM ercurii''w erdenin d(tmiddeleeuGerlqolt 'ptzp, der Ctz.p:ll:s? afkomstig uit

?nwordt
wen alsschoolbookengebrt
likt.Zjzjuheteerst Avesel.Hj vestigde zich teZutphen (
te Vicenza (1499)en laterbj herhalingtlitgc- vtltlr den stamvadergehotlden van den Nedem
geven en m et aantetlkeningen voorzien.
landschen tak.llj wasin 1373 sohepen van
Galeazzo Flarlo Otx
yzrt
x Capellq,gewoonljk Zutphen en overleed in 1372..
enkel Galeazzo genopmd.'
I
lj waseen uitstp- Steren 'ctzizder Capellevt?een kleinzoon van
kend schrjveren staatsman,die?denidenMei den voorgaande en bezitter van aanzienljke
1487 te Alilaan geborpn, minister werd van goederen.Als krjgsman stgnd hj in deGelI'
rayteisco S-/yrztr,ht
?rtogvanAlilaau.Tjdensde dersche Oorlogen aan d(, zjde van hertog
oorlogsbewegingt'u verliethj eenigen tjdzjn Karel'
t
ht
zzpMqmondtwasin 1509 slotvoogd te
vaderland, maar werd, toen in 1536 Xilaan Muiden?in 1510bevelhebberte Harderwtjkt
Onder het gezag kw am van Karel Tr,(loor en teisterde vooral de Kampenaars, die hem
dezen in zjnevoormaligebetrekkinghersteld. ()n andere Gfuldersehe edeltn gevangen namen
Hj overleed den 23sten Februarj 1537.l1j en onthoofdden.

schreefhethoogstbelangrjke werl
t,
?Derebus

in Ttalia gestis et de b(?1l() M ediolanensi pr0
restittltione FraneiseiSfbrtiae TI abanno1521
usque ad anntlm 1530 (1532 en later btjhorhalingl''.Ditboek is vervolgenjdooranderen
voortgezet.

Jaoob '
t
pt
zo
z der CapellenJo/Randkvi
jk,drost
van Bredevoort. llt
j was outlerteekeuaar van

het Verbond der Edolen en btahoorde t0then,

diein 1581den Koningvan Spanjeafzwoeren.
Hendrik '
pt
zozder Capellelt,heerranRt
jsselt.
11j werd geboren in 1516,Omhelst
ledeHerCapellen (Theodorus Frederik van),een vormde leer?deedjverigltpogingen,om het
Nederlandsch Zeeman, geboren in 1762,trad Spaansche Juk te helpen verbreken,was40
in zeedienst en verkreeg na Onderscheidene jaar lang btlrgemeestervan Ztltphen en overtogten in 1778 den rang van offioier.'W egens leed den 26sten Octobel-1582.Toen de Span-

zjnedapperhdd in een zeegevetthttegen den
Engelschen kapitein Pakenl
tam (30 Mei1781)
werd hj in 1782 kapitein en commandantvan
de Ceres'', met welk vaal-tuig hj in 1783
tussdzen Engeland en hetVaderland et?nvreeseljken stol.
m verdum-de. Tn 1785 voer hj

Jaal
*den zich een Jaar latermeestermaakten
van die stad,werdetlzjne goedelenverbeurd
verklaard en geplunderd.

Gerlaoh ra'
n dee Capellen,heerl:
an .
A?
J.
$,
s://
en.z?t
?ty
#P/â,t
?/'
,een Nederlandsch staatsman.Hj

w erd geboren ttl Zutphen in 1543,studeorde
met de kotter rtle A'Vpsp'' naar (1e M iddel- in de regtelzte Keulen,Bourges,Genêve en
landsehe Zee ter vel'sterking van den sellotlt- aan eenige Ttaliaansche hoogescholen,voegde

jf
le verdcdigers dpr
b
j-nacht K'
lilsberqen? voarde cr daarna bevt
àl zich na ztjllterugkeerbi
Ovel- pfle Castor'',dekte in 1792 l?n 1793 het vrt
jheid en werd in ztjne gpboortestad bevelHollandsoh D iep tegen de Franstthen,begaf hebberderburgerwaoht,waarnah!jDoatinchem
zich met mde D elft''van 50 stukkenwederom hielp ontzetten. Tn 1580 werd hj raad van
naar de Afiddellandse'he Zee, bevond zich in den Hûve,terwjlhj alskrjgsman hetslotte
1795 bj het matrozen-oproer teVlissillgen, Hattem aan de Spanjaarden ontrukte.Toen
werd vanhier naar 'sHage afgevaardigd,om c1e regêring van Zlltphen niet genoeg naar
hetnoodige geldt0tbptaling dermanschapvan zjn raad ltlisterde,om (1f
)stad teverstcrken,
hunneHoogmogendenteverltrjgen,enin1795 werd deze (
1(J4,l
-den Sjlaallscht
'n bevelhebber
bj depntbindingdermarineontslagen.Tntus- Jean .
ftT
4/2:/tzde Tt
zyyz.
svel*ovtp
l-t
l,waarnaal
sohel
z kwam hj in 1798 wederin dienstel
z de bezittlngen van va'n der Capellen verbeurd
voerde hetbevelOvereenOorlogschip,bostemd verklaard en vernield werden, en hj zelfs
Om metandere ondprhetbevelvan den lllitenant-generaal Daendels, eene landing te bepxoeven in Ierland 0t'aan de 1:11stderBritsehAmerikaansehe bezittingen. Dat voornemen
werd echterniettenuitvoergebragt,en in 1799

uitgesloten bleefvan den zoen,dien de stad

in 1585 metdenKoningvanSpanjetrof.I'
Mn
der Capelleltwexd voortsmetbolangrjkezendingenbelasten bleet'indentjdvanLeicester
waken v00r 'slands regten en vrjheden.In
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1591 behoorde hj t0t den raad van prins
M anrits en toen deze zich in datjaar van
Ztltphen had meester gemaakt,stelden rander
Capellen en de kanselier Elbert'us Zdpozizl'
lfd er
op lastvan den Prinsdoregéringaan,waarna

laatstgenoemdevolgenszjngoedenraadDeventer en een aantal fbrten aan de magt der

Spanjaarden ontrukte.Deze zochten zichdool
-

sltlipmoord van hem te oi
ztdoen;ran der CJpellen werd te Arnhem zw aar gewond,doch

herstelde en wjdde zich met dubbelen jver
aan de belangcn van hetVaderland.In 1607

uitbreiding van het stadhouderljke gezag in
1747? bjkans geene perken ktlnde.Als1id
derrldderschap vanovel'
jsselbragthj belangrjkeadviezenuitoverdevermeerderingonzer
land- en zeemagt(1773)en overhetverzoek
van den Koning van Engt'land om bjstand
tegendcAmerikanen (17r
;5).Ditlaatstekwam
hem , den vurigen vriend der vrtjheidtgeheel
en alonaannemeljk voor.Metl
trachtliethj
zjne stem hooren tegen velemisbruiken en
drong hjaan opeenl)grondwettigeherstelling
van do regten desvolks.De Stadholldergpt'
hem echttlrgeen alztw oord,en de Staten w1lden zjne voorstellennietinoverwegiugnemen.
11j bejverdezich,om afkelzaftingteverkrjgen

werd hi
j kanselier van Gelderland en zocht
bj degodsdiensttwisten vao diedagen Mal
trits
totgematigdheid te stemmen.1ljoverleedden
zzsten Septtlmber 1625.
van de middeleeuwsche drost- ot'heerendienH endrlk '
ptzzdder Otz.pl/z
llheervan .
iZT
J.
9.
9eJJ sten,doch men noemde hem e0nnieuwigheidsonEnselt,een zoon van den voorgaande.Hj zot
lker,men vond hem een Onbetameljk en
wvtrd in 1G20burgom eestervanZutphen,voorts Dtumulttleus''man,en men verlangde,dathj
meermaltln atkevaardigd uaarde Staten-Gene- zjnortaxatoiref
)n ongemest
lreerdeexpressiën''
raal,en overleed in 1659.
zou intrekken.Toen hj ditmetierheid weiAlezander ran der Capellen,heervanzcrfd- gerde,werd hj uitde Staten-vergaderinggeberyen, Boedellte',Merrelt enz.)een broeder wee'rd.Zjne beginselen wonllen echttq'veldy
vandenvoorgaapde.Hjwerdgeborenomstreeks zells bj den adelt en hj zag zich in 1782
hetjaar1580,studeerdeteLeiden indelette- hersteld als 1id der Staten van Overjssel,
ren: deed belangrjke btlitenlandschereizen, waarna afschaëng der heerendiensten volgde.
en w erd in 1624 van wege het graafschap Hj Ontving van de verloste landlieden een

ZutphenqecommitteerdeterGeneraliteits-reken- handschriftop pergam ent,waaraan,in plàats

kamer, lld van den Raad van State van de van zegel,een gotlden penning aaneengotlden
Staten-Generaal)enz.,en bekleeddedaarbj de keten was vastgehecht;Deze schrandere, verbetrekking van regter van de stad en het lichteen moadigevolksvriend,diedaarenboven
ambt Doesburg.Hj gafgoeden raad bj den zjne vjanden achting wist af te dwingen,
invalder Spanjaarden in de Veluwe in 1629. overleed op den Gden Junj 1784.Behalvezjne
Laterwashj zeergezien bjprinsW illem 11, adviezen gat'hj eene vertaling in het licht
aan wien hjdemaatregelentegepdeHolland- Van Price,aanmerkingen Over den aard der
sche steden - doch vrtlchteloos - ontried. burgerl
jkevrjheiq,overdeyrondenderregé-

Hj overleedte Dordrechtden8stenJulj1656, ring en Overderejtvaardigheld enstaatkl
lnde
en zjne rGedenksehritten''zjn in 1777in 2 van denoorlogmetAmerika(1778)'',alsmede
deelen dool-zjn achter-kleinzoon uitgegeven. van pAndrew Fletcher,staatkundige verhanA leœander'pcw der Capellen,heer 'tltzzzAarts- delinq over de noodzakeljkheid eener welbergen'
tvzzden.
rpc#ellt
?/'enz.,eenkleinzoov van ingerlgte burger-landmilitie.''
Robert Jasper ran der Capellen, heer ran
den voorgaande. Hj werd geboren den 15den
Januarj 1668, en achtereenvolgens regter de M arselt,Lathmer enz.,geboren den Bosten
te D oesburg,burgemeester aldaar,voorzltter April 1743. Hj studeerde te Utrecht in de
vanGedeputeerdeStatenvan Zutphen,afgevaar- regt
en en tradin 1767indienstalskapitein
digde naar de Staten-Generaal,gedeputeerde btl de dragonders.TweeJaarlaternam hjzjn
te velde,scholtuste Zutphen,gecomm itteerde ontslag,werdlidderRidderschaqvanZutphen
in den Raad van State en in de Admirali- enwaseen jveraarvoordePatrlotschepartj.
teit te Amsterdam en curator der Geldersohe Hj betoonde zich steedseenvriendvanFrankHoogeschool.Hj overleed in 1730.
rjk en een tegenstander van Engeland,enna
Gerla'a .& 6(f6rQ van der Capellen, heer deomwenteling van 1787 vondhj eersteene
ran A tvzzc/zf.Hj werd geboren den 26sten wjkylaatste Deventeren laterin Frankrjk,
Febrt
larj 1697,was in 1738 deken van St. terwpl hj in 1788 doorhetH0fvan GelderPieteren 1idderStaatsvergaderingvanUtrecht. land wegenszjnegevoelensa1seen beroerder
Hj werkte jverig mede t0t debevordering deslandsterdoodveroordeeld werd.Hjheett
van 'Tillem fV t0t stadhouder en was een degedenkschritten uitgegeven van zjn overtrouw vriendvanzjnvorst.Nietteminbetoonde grootvader Alezander van der Capellen, en
hj zieh noj'trouwervriendvanzjnVaderland, schreefvoorts pàlemorie van den heer van de
daar hj zlch met kracht verzette tegen het Marsch,bj vonnisvan den Hove vanGeldem
erfeljk verklaren van hetstadhoudersehap in land den 8sten Augustus1788,nadegeweldige
de vrouweljke ljn.Hj Overleed den 19den Pruissische omkeering derrepubliek,verwezen
Mei1749.
t0tde straFe des doods (1791).''
Joltan .D69*k ran der Capellen,heer van den
Aleœander -P/lïlï.p ran der CapelleLt)heerran
Poll, Appeltern enz., een grootvoorstander Berkenwonde en ay.
c/zfdrùroe/
r.Hj werdgebûren

der volksvrjheid. Hj werd geboren te Tiel den 5den Februarj 1745,klom Op tOtkolonel
den zden November 1741 en toonde reeds bj de cavalerie, en werd kamerheer van
vroeg een afkeer van het toenmalige adels- W illem T,'
D Deze behandelde den regtschapen
despotismus, hetwelk) begunstigd door de m an metachting en vertrouwen:doch begon
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hem in 1783zi
jnetoegenegenheidteOnthotlden hj zich metde regeling van vele belangrjke
wegensdepatriotschegezillt
lhedel
zzjner0v0r- aangelegenheden, wist er de orde te handi
jsselscht
) bloedverwalltel. Valtt
'
/c'
r Ctvellen llaven t)n zag zjne verdiensten erkenddoor

verdedigde laatstgengtàlzlden e11(Jflk zitthzelvelz, l1()t (llltvallgt?n van het grootltruis der orde
doe'
h weldra '
vtll
-sl
pztlitld(
)zitt
lll1lttgertlttht,dat van (!0n Nederlandschen Leeuw en van de
.devan St.Annavan Ruslaud.Hj vel-zette
hi
j(
)e1 verrat
'terwasvan d011l'ri
ns(,
11(
1t)p-tl
- tll
heinlt
?papiel-en van dezeu i)1vjalt
ligl
)hauden ziltll11()t kracht tegen den afstand van Singabragt.Yrtlt
lhteloos tllollg 114-(,
1-t
>p nan,dat plll.tàaan Engeland,alsm edetegen deoprigting

rl-landelmaatsehappj,welke htjeensehadezjlle gedragiugen olldelzott
ht eu(1elasteringen d()
t nlout
lpolie noemde, en haalde zieh zelfs
weêrsprokelzzolldeuwol't
lt
lnqhtiolltvingsletôhts ltjl
ten alltw ool'tl,dat dt) Prins 11(.111nu nit't wel lltat K oninkltjk misnoegen op den hn.
ls door
dicnst als kallltll'lleel.lton lattpll (19011 ()n tlus opJava et
lusettnt)partj kofti
jpubliek teverau en hierdoflr aan de sehatkisteenvoorliel'
sthad,datl1j zieh verwjdtl
rtlt
a.Fr4,?
,der ltflopt1(!tk
l t(
)vtkrsehafftln van 3ton.Hi
j zoehtdoor
Capellenlegdehieropzjnf
.
lbetreltkilzgalskanltlr- t
heer neder,en daar de Prins (?1-niet t0e knn vt?rluindering(14,1-lltlerf
anflienstenendooruitbreitontltà
rwi
jsll0tl0tvandenJavaan
besluitel
z, onz llem Opeilljk te rt
àgtvaartligt
àlz? ttiug ç-an lttà
èvt
?rllotort
ln.Etlrst in 1824 Ontving hj,op
sohreefhj pllttgpdragvanJ()ul
tltt)(
?rA.P.r
pt,
s t(
der Capelleu,aan het publielt(1001-h(tl'
tlzelvon

zi
in drii
lgeni
l verzopk,5,
-11.del
z Koningverlof,
.F
W

u ztjue lzpogt!Avtlardiglzeid nederteleggen.
opengelegd (1784).''Ditgtastl
hriltvf
)lfl(
?(?d aall pl
r bezocht hi
j de àlolultken en
deStaten van llollalzt
'
lzoo got
ld,datzj 11p11 Vobrat'echttö
aalzstelden tflt ltolont?lvau etqn riàgiuzell.t(tava- Ctllthbt
ls, Mraar htj 11tlt drtllckend luonopolie
lerio en t0t bovelhebbtp
r van Gorillttheln ))j vprnitltigde.Da onlusten:die op Javauitbarstpo -à-à-t
/p'
z.o aangestookt? 'waren
de naderiug del-Prtlissen.MTplnalu hj alle t'?u? (1001- D i
middelon te baat, 0lu dt)stad te vtlrsttlrkeu, oorzaak,dat hi
jzi
jn vertyt,k naarNederland
-él uitstt?ltle.1-1i
.jver
beterde het
doch bj het versehjnen van deze (17Sel'
)tt'm- llt)g (atolligfln ti
.l
ber 1787)begonnen zj haaraailstotzdstebol'
n- lutllztsttllst?l?Mrildf!in tl(?I1drillgendengeldnood
fndië tlfloreenelotxl'ling-voorzien,(?11.zocht
bardéren totdateelzo avelgave oilvermjdeljk vau '
werd.Vrtlchteloos zorht%,a'nder Capelleztgoo(1() (1() verhoutll'zg va'z tlikslavtlllt0t de meesters
voorwaarden te bediugen,en telllaatstc bthofl bi
tter te regelen.Datatlesvol
zd bi
j hetconhj met edehuoedigheid zitlh zf
alven alsg(
)- servatillve bewintl in het Aloedllrland zoo
lggevangene aan, luits (
le btlrgerj versthgoud groott)afkeuring,dathj ntlterstond tert
bleef. D it kostte helu hetlevcnqluen bragt i
'oepen en zellsbj zjl'
ltlaankomstin Nedem
hem eerstnaarNjmegen enwierphelu daarl
za lanflopeeneongllnstigt,wjzeontvangenwerd.
te Aveselin eeneellelAdige gesrangelzis, zoottat

Van (ler Otr
//ck'
à? 110() oolt gegriet-d dot)r
.pe

tgeell hj met dp edelste
hj 2 dagen nazjn ontslag aan degevolgen misltenning van '
bedoolingen verrigtllad, h0eooki1
zgeschrit'
t
der ondervondene m ishandelingeil Ovtlrleed.
Godard al.ldztdnzc/:z' Gerard .fW@!#p, barolz aangtl
vallen? achtt: het in hetgevot
?lzjner
.

u zichteregtvaardigen.
ran der Otrzellezl, heer ran W:'rk6oglfltk'l
zr#: en Onschtlld benpdenzit.hoI
alrl
.fez'?/rp:k, een zoon van den voorgaalltle Ditgpschiedde evenw el en men kwam t0tde
en geboren te Utrecht den lsden Dectllull(
)l
. overtt
liging, dat hj mt
?t st
?hrander overleg
1778.Hj sttldeerdetoUtreoht(
)n ti
lGöttingen van de bestaande hulpmiddelen had gebruik
in de regten,werd in 1803 secretaris van (le gemaakt.Op zjn buitengoed Vollenhove bj
Departementale rekenkanler te Utrecht,later Utrechtgevestigd,wprd hjcuratorderAcadéassessor vau den landdrosten toelzseeretaris- mie aldaar en wees zooweldeaanbiedingvan
w ernem entvan Luxem btzrg als de begeneraalvan hetDepartementaalbestuuraldaar. hetgot
Tn 1808 zond kol
zillg Lodelrûk hem a'
ls land- trekking van gezant to Petersburg van de
dl-ostnaar het departem ent Oost-Friosland e11 hand.In 1838 werd htjbenoemd t0t buitenbelastte hem kort daarna m et t1e portcfeuille gewoon am bassadctlr aan het Engelsche h0f2
van Eeredie11sten van Binnenlandst'hc)Zakpn. om erde kl
-oonilzgval
zkoningin I'
z
riotoria bj

MetKrayenltlt
f en Appeli'
tswas htJflclavof
ll- te wonen, en in 1840 vertrok hj nogmaals
stander van het delzkbpeld,o1zl onzo rivieren derwaarts,Om haar de troonsbeklim ming van
tegen het Fransche leger te verdetligen,m aar

htjwilde geenszins zjn Vaderland in het'
verderf storten dool- eene ontjt
lige verdediging
van Amstel-dam.Na de inljviug tles lands ilz
Fral
zkrjk weigerdollj elkobetrekking,maar
begaf zieh met zjlle eçt
htgenootuaal
-Grl
îtz,
Om aldaaraankûningLodelvl
jkdeballingschap
dragpljk tehelpen maken.Na deOmwenteling
keerde hj naar Noderland terug,en wertl e1comnlissaris-generaalvan llet departpmentder
Zuiderzee,zagzich vervolgensa1sseeretal-isvan
staat aan hethoofd van h0t Belgiseh ministêrie geplaatst en daalma belzoemd t0t gotlver-

Willem 11 aan te kondigen.Tn datJaarwerd
hj Ook lid dercommissie t0tregeling van het
lagerout
lerwjs,terwtjlhem in 1841vrt
lchteloos

de portefeuilles van Binnenlantlsc,
he en dievan
Buitonlandsehe Zaken werdtan aangebot
len.Hj
gafdewenseh tekennen,datdeKolzingaaneene
commissievanbekwamemannendeGrondwetsherzienillg m tlgtOpdragpn,bedanktenogmaals

voor hetlitlmaatscbap Aal'
lhptlfabinetgeljk te
vorenvotll-datvandeEel-stekam er,enlietzieh
(1e belzoeming t0tppptarkamerheer(1tAsK onings

wplgevallen,Omc
lat l
zjjltitll
-tlflor niet gostoord
werd inztjno 1
-11st.Tn1846Ontvinghjuitnaam

neur-generaalvan Neêrlandsch Tndië.l'
lj vkt
r- van R'öllem .11 (1t)Koningin-wedtlw tlvanEngetrok derwaarts in Octolor 1815, nat
lat hj land te Arnhem ,begeleidde haar naar'sllage

1 bragt haar te Rotterdam
eerst wegeuseenegelleim t)zendinghetCongrès en Amsterdam e1
te'
Weenen hadbjgewoond.TlAIlldiëbemoeide aala boord van pthe Black Eaglo'')doch was

CAPELLEN- OAPETINI?ISCH HIJIS.
lliotto b0W('
g'
0l1,011den gezantschapsposttc
Capetingisch Huis lloemt nlen volgens
Lguden aan te nemell.Als persoonljk btlkend de Fransohe gesl
thiedktlndigen: dit
a dti.
ci1-te
met koning Lodet
vj
;k PJJlè,
s, wa'
s hj g(
)- lande 5 dynastieën aannem ell, llet del-tle
l het eilldc
svoolz,een gedeelte van den winterte Parjs Frankische vorstenhuis, tlat tegel'
d001- te brengen, en hj bevond zich aldaar (lt?l- lode eeuAv delz tr()()n vtll-Nvitalvl' cn van
ti
jdens de omwenteling van Febrtlartj 1848, welks Jongere ljnen (1o Acol*stolllllliz()ll 55a13
ralois en Boztvbon at
zoodat hj daarbj zelfk dool
-een stel
mworp I'
'l
tgmstig ztjl
'
l. De naam
getroffen werd.MTelligthaddeschrilt)doordie Capet leidt men af van het w ool-d cappnt'lts

tooneelen veroorzaakt, zjn zentlwgestel ge- (monniksl
tap)? daar (
1e eerste twee vorsten,
schokt.Althansnazjntert
lgkeerOpVollenhove beide Illtyo genoemd, tevens abten vau St.
leedhjaan eenediepezwaarmoediglleid;dezc Alartill de Tours waren. Robert c@: Sterke,
werd door eene hersen-ontstelting opgevolgd, graaf van All
jf
)u,die in 861 (
1o()r Ik
Farel(
1e
net het hertflgdom Franen den loden April van laatstvermeld jaar K ale beleelzd w erd l'
bragthj zich in eeuevlaag van krankzinuig- cië el1hetgraal'
sehap Parjsen i1 866 in een
htlid 0nl het leven. Van der Capellen w as strjd tegellde Noonuannen snetlvelde?wordt
directeur der l'
lollandsche Maatschappj van alsde stam vader beschotlw d van ditgeslacht.
AVetenschappen tr,Haarlem ,alsmede van het D e at'ltomst van Robert is pnzeker,daarsom Zeeuwsch Genootst'
hap valz W etenstthappen, migeuhem vooreeutelghoudenvanvprsteljken
hononair 1id van het Provinoiaal Utrechtstth stam ,en Dantehem den zoon notàmt van een
Ganootsthap, lid val
z de Alaatschappj val
z slagtertePari
js.De zoolz van Robert,
N
'et
lerlandsche letterkunde teLeidenenz.,com- ()fObo genaamd,washertog van Neustrië en
malzdeur van dp Ortle van (1e Poolstor,groot- graaf van Parjs e1
z beveiligde in 887 deze
officier van h0t Tuegioen van Eer enz.,maar statl tegon de Noormannen.Diell ten gevolge

watmeer zegt,hg was et
àn uitstekellc
lstaats- werd lzj t0tkoning vallFralzl
trjl
tvcrl
zeven
man,die zich door hetwjden zjnergroote en hj overleed in 898.Na zjl
z(
100t
1maakte
)
talenten aallollze Tndisclzebezittiugelzvtlrdien- zjn broeder Robert zlt!h lzleester vall de
steljk heett gempakt r
iegens hptVaderland: Fraukisohe kroon,maar slleuvelde in een geecn vrjzinnig man! (
lle zjn best doetl,0lu vett
ht llletK'
arel(lei'
ez
kz,t
?fftîz
ù..Ztjlle doohter
Willem I het noodlottig stelselvanvolharding huwdemt
ttR'
t
bdol
f ran Wpzrt
/pzlf
/l:,diein023
'
te doen verlaten,(,1
'
1 een i
jverig bevorderaar ltoning werd elz ilz 936 overleed. Ilnyo c?:
derwetenschap,metwiensbplangrjkeverza- Groote,de 'IfG//:()fde JJ/,hoewelgeellregt-

meling van oost-Tndisehe zoogdierell,vogels streeksche at'stalulueling Van lïobert,MTaS g0enz.laterh0tXtlsétlm te Utreehtisverrjkt. huwd metHadtvida,eene dochtervanHendzrik
I'rederik W:47'(r0z?'
Jz?A leœanderT /zïdïyw:,baron de Tro-t/d/tztz'
lParjsen
ren bezat,alsgraat'Val'
raytc/6r Capellen,een volle neefvandenvoor- Orleans,alshertogvan FranciëenBourgondië,
gaande. Hj werd geborelz te Brummen den eenuitgestrektgewestvandeLoiret0tinPicarliden November 1781, trad in 1796 in de dië.HjversmaaddeechterdeFrankischekroon
krjgstlienst,werd in 1799luitenant,doch in en bevorderde achtereenvolgens de verkiezing

datzelfdeJaarinhetgeveehtbj Bergen door
de Engelschen gevangcn genom en.In 1802 uit
dc gevangenschap ontslagyn,zag hj zich in
1803 bevorderd t0t kapittln bj den generalen
stafen geplaatst'
btjhetdepartementvan OOrl0g, in 1806 td majool-en in hetzell
dejaar
tc/tluitenant-l
tplonel?in welkc betrekking hj
de veldtogten in Duitsehland bjwoonde.Na
de inljving vall0ns Yaderland in hetKeizerrjk streed hj in Spanleen werd bj deOvergave van Pampeluna: waar hj commandant
was (1813),nggmaals ltrjgsgevangen bj de
Engelschen.Na de herstelling Onzer Ollafllankeljkheid vae<de hj als kolonelhet bevel
Over de troepen, die Delfktil en Koevorden
blokkeerden.Tn 1815 wertlhjgelleraal-majf
lor

van zjn zwager Rndov'
,vanL,
odnl''
qikde(,
:7:,
z'
zeesclte en van Lotl
tarins. Ilj stilz
rl'in 956
en liet behalve zjn otldsten zof
)rtH'
t
b
yo nog

2 zonen achter,na wier dood het hertogdom
Bourgondië M n de Fransche kroon verviel.
Ilkyo CtZ
.P
:J,demagtiystevazalvanhetFran-

kische rjk, l
uaakte zlch ntlmeester van llet

wegsmeltend koningtsgezag der Carolinyen en

werd den 3den Julj 987 te Npyon door de
aanzienljkel
zt
les rjks t0t ltoning gekozen.
Vrtlchtelooszocht Karel,de laatstespruitvan

het Carolingische Htlis,hetjezag teherkrjgen, H'
l
t
yo bevestigde zpne heersehappj
en deed in 988 zjn oudstel zolllRobertals
luede-regellt kroonen, terwjlhj Parjs t0t
hoofdstad verhief. Na zjn dood (996)kreeg

e1zprovinciaal commandanteerst 5Ta,
11 Luxem - Robert de teugels van het bew ind in handelz
burg,toen van Xamen,daarnaVal
:Al1tW01'P0l1 enhadtevens,alsgehuw dmetBertlta,weduw e
J.
M e11 eene bloedveren eindeljlkvan Utrecht.Tlz 1830 Mras hjbe- van den graat'ran WJO'
velhebber van Bergeu Op Zogm ,en in 1831 wante in den 4den graad,uitzigt f)1)het verzag hj zich bevorderd t0tluitenant-generaal krjgen der Bourgllndische gewesten,die anen belastmet hetopperbevelover de vesting dcrs aan den Keizer m oesten teu deelvallen.

Maastricht t
alz het hertogdom Limburg. Hj o1)aandrjven valldezen eischte paus Greyowerd in 1841 gepensioneerd en overleed den z'Jf,
s 1*
'
.
r, dat gemeld huweljk, als ongeoor23sten Mtt
i 1854. llj was vorsierd met de l00.
,d volgens het kerkeljk regt,ontbonden
M ilitail*e Avillem sol'de 3deklasse,m et c1eO'rcle zou worden. Toen de K oning zjne gemalin
van Alaximiliaan Joseph vanBejeren;ook was niet wilde verstooten, werd hj in den ban
hj commandeur tlt
?l.orde Aralz den Nederland- gedaan,zoodat hj zich naar dien eisch voeschtm Leeuw en oëcier van het Legioen
van Eer.

gan m oest en zich i1z den echtverbpnd met

Constanee,eenenichtvau den graafvanAnjolt
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vormt,die men platkan drukken,terwjlzj, vloeistofdompelt,Overaleven wjd,maarhet

losgelaten, de vroegere bolvormige gedaante gedeelte, datboven hareeppervlaktetlitsteekt,
weder aannemen.Een hangende waterdroppel korter dan de hoogte,waartoe de eapillaire

tolom rjzen kan, dan klimtdeze toeh niet
kan naarbeneden verlengd worden,maarhj l
springtbjeen zekerelengteinzjnotldenvorm hooger dan t0t aan den rand en de menisclts

terug.Doetmen2droppelst0telkandernaderen, wordtplatter.Bevindtzich debovensteopening
dan vereenigen zj zich t0téél
zbolvormigen der haarbuis lager dan de oppervlakte der
droppel. Uit al die verschjnselen bljkt de vloeistofin een daanuede verbonden vat,dan
aanwezigheid van eene zekere veerkracht,die vormtde vloeistofboven denrand dernaatlwe
aan de oppervlakte werkt en aan vloeistoffen opening e0n bollen m eniscus, die nu O1X030hetvoorkomen geeftvanveerkrachtige,weeke keerd werkt en de hoogere waterkolom van
lichamen. Gebogene vrje oppervlakten van het vat in evenwigt houdt;doch zoodra de
vloeistoFen bevinden zich alzoo in een staat capillaire depressie geringer is danhetverschil
van veerkrachtige spanning,en elk punt der van beiderhoogte)breekt de meniscus en de
oppervlakte is blootgesteld aan eene zekere vloeistof stroomt wey. W anl
zeer men eene
drukking, die in de rigting van het middel- haarbuis in eene vloelstot'dompelt en er uitpuntvan kromming werkten tegeljl
tmethet haalt,zoodra de capillaire kololz1 ontstaan is,
bedrag der kromm ing verm eerdert.Debolvor- dan vloeit de inhoud niet weg,maardecapilm ige gedaante der droppels is daarvan het laire kolom w ordtlanger doordew erkingvan
gevolg.W anneer eene vloeistofdew andenniet den bovensten (concaven) en den ondersten

bevochtigtvanhetvat,waarin zjzichbevindt, (convexen)menisclls.Tusschen digtbjelkaâr
dan zoekt zj eene bolvormige gedaante aan gebragte glasplaten klimteene bevoehtigende

te nemen;vandaar de bolrormigegedaante der vloeistof slechts halfzoo hoog als in btlizen,
oppervlakte van het kwik in de barometer- wierwjdte overeenl
tomtmetden afstand der

btlis (eonreœe zzlezllcff,
sl. Omtrenthetbedrag platen.Zjn dieplaten aan deeene opstaande
der capillaire nederdrukking (depressiej in zjde met elkander in aanraking en hrengt
verschillende Luizen vermelden wj hetv0l- m 0n tusschen die beide platen een droppel
gende: In eene drooge glazen buis met eene eener bevochtigende vloeistof,dan rjstdeze
mi
ddelljn van 1 Ned.stree? bedraagt deca- naardezjde derverbindingderplaten allengs
pillaire depressie van chemlsch zuiver kw ik- hooger,eene hyperbolischeljnvormend.W anzilver bj eene gemiddelde temperatuur 9 neer 2 drjvendeligchamen dooreenevloeistof
Ned. streep en klimt bj eene buis der bevoehtigd worden,zooontwaartmentusschen
halvewjdte t0thetdubbele.Bjwjderebuizen deze en den bevochtigden w and van het vat

neemt men eene vermindering waar,dochniet eene aantrekking,zoodra de ruimte tusschen
in dezelfdevèrhouding;zj bedraagtnameljk die beiden h0lis.W orden die ligchamen niet
voor btlizcn met eenemiddelljn van 4 5ed. bevochtigd,dan m oet gemelde ruim teb0lw estreep slechts 0,84 Ned. streep. lntusschen zen. Is het eene ligchaam bevochtigd en het
hebben de drukking en de vochtigheid der andere niet,dan stootenzeelkanderaf,zoodra
lucht,deaard van het glas en vooralde zui- zj zoo digt bj elkaâr zjn,datde concave
verheid van hetkwik een grooten invloed op oppervlakte van het ééne in aanraking komt
den vorm van den meniscus,en alshetkwik metdeconvexeOppervlaktevanhetandere.Alle
een w einig oxyde bevat, ontstaat er eene capillaire verschjnselen verklaart men door
eflbneen zelfseeneholle opyervlakte.In het den invloed van naauweruim tenenvanadhaelaatste geval kleett hetkw lk aan den wand sievan de vochtdeeltjes, zoodatzj zich aan
derbuis,enhierdoorwordtin denbarom eterde de algemeene onderlinge aantrekking der m 0beweging der kwikkolom aanmerkeljk belem- leculen onttrekken.
In de nattlur vervult de capillariteit eene
m erd.Vloeistoflbn,diedewanden bevochtigen,
zoodateradhaesie bestaattusschendiebeiden, belangrjkerol.Deverspreidingdervoehtigheid
vol
qneneenltollen (concavenl-dpïdcffd,enhieruit in den bodem , het opltlimmen van olie in
volgt, dat zulk eene vloeistof in eene buis de pit of kous, het loopen der insecten op

moet qklimmen.De capillaire klimming in het water en vele dergeljke verschjnselell
enge btllzen is dan Ook omgekeerd evenredig moetmen toeschrjven aan decapillariteit.
aan demiddelljnen van deze.Dehooqte der Capistranus (Johannes), een Franciscaopgehevene waterkolom ,vermenigvuldlgdm et ner monnik en een Onvermoeid jveraar tegen
den straal derbuiswjdte,geetvoorelkevloei- de ketters en de Ttlrlten, werd geboren te
stofsteeds een standvastig getal;ditisechter Capistrano op het gebied van Napels den
verschillend voor onderscheidene vloeistoffen 24sten Junj 1386.Op 3ojarigen leeftjd liet

en vermindertbjverhoogingvanwamutegraad. hj,door eene hemelschc verschjning aangeZuiverwaterheeftvanallevloeistoffen,welke spoord,zjnebetrekkingalslidvan heterimiment0tdusverOnderzocht,degrootstecapillaire neelgeregtshot
'te Nayelsvarenenvoegdezich
rjzing;dezevermindert,wanneerdaarindeeene bj deorde derFransclscanen.Zjnjverstrekte
Ofandere zelfstandigheid is opgelost.In eene hem t0t aanbeveling bj depausen Martin'
lts
buismeteenemiddelljn van1Ned.streepklimt T'r,E'
lt
geni'
l
tsTT''enFelo Vten hjwerddoor
zuiver w ater van 8,50C t0t 30,2 streep.D aar hen benoem d totlegaaten inquisiteurteNapels
de capillaire beweglng hetgevolg is vaneene en in den Kerkeljken Staat t0t uitrocSlng
kracht,die de m eniscus Oetbnt,zoo is de ge- van de sectederFraticellen (Fratresde op'
lsteldheid der buis beneden de meniscusgeheel nione).Toen de heiligeBernardinoran &e
'na
en al onverschillig.Is de buis,die men inde eene m eer gestrenge afdeeling stichtte valz de
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orde der Franciscanen,bood Capistranm hem
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en Oosten aan de Adriatische zee,ten ztlid-

daarbj debehulpzamehandenwerdt0tz-maal oosten aan Terra di Bari en Basilicatajten

t0e zjn vicaris-generaal.Ol?het conciliete zuidwesten aan Principato ulteriore, en ten
FlorencezochthjdevereeniglngderGrieksche westenennoordwestenaanBeneventoenMolise,
kerk metde R.Katholieke t0tstand te bren- isin 3districten(Foggia,SanseveroenBovino)
gen. Paus Nieolaas Trzond hem als legaat, verdeeld en teltop bjna 138 (E)gegr.mjlen
als Htlssieten-bekeerder en als aankondiger
van een oorlog tegen de Turken naarDuitsehland. Koning I'
rederilc III hoorde in 1450 te
'W iener-Neustadtden welsprekenden redenaar
en wees hem een werkkring aan te W eenen.

Omstreeks 320000 inwoners. Deze provincie

ligtaan de oosteljkehellinr der Apennjnen,
van w elke zich heuvelachtlge uitloopers t0t

aan Foggia tlitstrekken.Afzonderljk verheft
er zich hetvoorgebergteGargano bjde Golf
Hier predikte hj op de straten en markten van Mantkedonia met den Calvo (1500 Ned.
voor eene ontzettende volksmenigtee1zmaakte el).Daarenboven verrjzenern0geenigeandere
zjn Latjn verstaanbaa.
r doorzjnelevendige toppentterwjlvoor '
toveriyein hetOosten
gebaren. Men verhaalt, dat hj in Moravië en zuiden eene lage vlakte zleh uitstrekt ter
16000Hussietenbekeerdheett.Eengodsdienstig lengte van 12 en ter breedte van 5 geogr.
twistgesprek m etR okyczana,aartsbissehopder mjl, het Tavogliére di Puglia (Schaakbord

Hussieten te Praag,wees hj echtervan de
hand.In zjn jvertegen debedorvenheidvan
zjn tjd ging hj zoover,dat11jvoorwerpen
van weelde bpenljk verbrandde.Te Breslau
deed hj zelfs40Israëlieten,aangeklaagdvan
hostie-schennis, eerst pjnigen en toen in de

van Apuliu)genoemd,waaropdenzandbodem

het gras des winters w elig groeit.De voor-

naamste rivieren zjn er deFOrtor:,de Candelaro meteenige zjrivieren,de Cervaro,de
Carapella en de ofànto.De kusten hebben er
eeneiaauwehelling en zjn vangoedehavens

vlammen van den brandstapelomkomen.O0k verstoken,maar er bevinden zich onderscheiteSchweidnitz,Löwenberg en Liegnitzeischte dene groote lagunen, haffen ot'strandmeren,
zjne dweepzucht bloedige ohbrs. In 1454 die slechts door eene smalle landstrook van

stichtte hj Franciscaner kloosterste Krakau de zee gescheiden zjn.Aan het eindevan
en te Breslau. Intusschen gaven de vorsten het Lago diSalpiliggen zoutmjnen,dieeen
van Duitschland geen gehooraan zjneop1
'oe- aanzienljlten voorraad zout opleveren. Het
ping t0t een kruistogttegen de Turken,doeh klimaatis er,vooralin de vlakte,zeerwarm
hunne onderdanen des te meer,hoewel deze en gedeelteljk 00k ongezond.Vaakverdroogen
bj de nadering desvjandsonderMohammed er alle vruchten in den bodem ,en m en is er
III uiteengingen.Toen echter Belgrado,het genoodzaaltt,Om het water in bakken teverbolwerk van Hongarje, door een Turksch gaderen,terwjlbjvoldoendenregendegrond
leger was Omsingeld, wendde hj zich met zeer vruchtbaar is en allerlei graan, ooft,
zooveel geestdritl tot de Hongaren, dat de oljven-olie,goeden wjn enz.,oplevert.Men
dappere Johannes Cerri/'l4,gIlknyades zichw el- heett er voortreFeljke paarden en rt
m deren
dra aan het hoofd k0n stellen van een leger en vooralgrootekudden sehapen.Dezewaren

van 60000 m an.M en verhaalt!datCapistranws er reeds m de dagen van Caesar,m aar de
de orde onder dien troep wlst te bewaren, schapenteelt is er vooraltoegenomen na1445,

deTurkschevlootverbrandde en hetvjande1jk leger vernietigde,weshalvede Paus een
feestdag vaststelde ter herinnering aan die
redding van Hongarje.Talloozevermoejenissen en ellenden wierpen echter den jveraar
op het ziekbed, en hj overleed den 23sten
October 1456 in een Franciscaner klooster
te Ill0ck.Hj was klein van gestalte en zeer
m ager? at geen vleesch, dronk geen wjn
en gatnietzonderdehoogstenoodzakeljkheid

toen Al
fons'
tsI van Axagon merino-schapen
derwaarts bragt.Van dien tjd af t0t1592
waserhetaantalschapen van 90000t0tbjna
4'/z millioen geklommen. De vischvangst is
er van weinig belang en de njverheidstaat

er in het algemeen Op een lagen trap.De
ontwikkeling derinwoners is hieraan geëvenredigd. D e voornaamste handelplaats, tevens
de hoofdstad der provincie is Foggia,in het
binnenland gelegen)enm envindtkleipehavens
zich over aan de slaap;maar in dat zwakke te Rodiaan de noordkust,te Vièstiaan den
ligchaam woonde een sterke geestvoldweep- oosteljken uithoek,en te Manfredonia.
zieken jver voor de godsdienst!v01 zeltker- Capitaninoepde men in demiddeleetlwen

loochenenden moed, zoodat hj ln 1690 door in Italië de aanzienljke leenmannen der bispaus A leœander VIIL heilig w erd verklaard. schoppen, en in Griekenland de aanvoerders

Zjngedenkdagisde23stenOctober.Hjschreef ot'hoofdlieden van krjgsbenden, die echter
XSpeculum clericorum'', pDe potestate Papae na den vrjheids-oorlog den naam ontvingen

et de conciliis'' De poenis infernietpurga- van strateyoi.
torii''enz.
Capitano isde naam van eene voormalige
Capita aut navim was een geliefkoosd theateriguur,die zich onderscheidde doorhare
spelder Romeinschejeugd, geheelovereen- knevels,hare groote laarzen m et ontzettende
komend met0ns pkruis ot'munt.''Menl'aadde, sporen en een langen degen. Men vindt die
ofhetdubbeleJanus-hoofd(capita)danwelde reeds in Terenti'us en P lant'tts, en later in
scheepssnavel(navis)na den valvan een 0p- Italiaansche en Duitsche sttlkken. Thans is
die echterreedslangvanhettooneelverdwenen.
geworprn muntstuk z0u bovenliggen.

Capltanata, eene Italiaansche provincie

Capitis dem inutio,isinhetRomeinsche

van hetvoormalig koninjrjk Napels,iseen regt eene verandering en w el eene vermingedeelte vanhetoudeApullë,grensttennoorden dering van den btlrgerljken staat.Een cap'
ut,
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een stut'
t
bshebbt
àn beteekent in het Romein- tevens eene waterleiding,die den tempelvan
sohe regt ten volle bwryer zjn:in hetv0lle Jnpiter van het noodige water voorzag.De

genot zjn van de rrjilteid,de bltrqerlk
jkeen heuvelis 50 Ned.elhoog.Naar de zjde van
buryersokapsreylen en van defamiliereyten.De de Tiber aansehotlwde men van het Capitflf)l
zAlons
verandering van staat is drieledig, alnaar- den Mons Quirinalis,wat verderdel

mak men êên of meer soorten dezer regten Viminalis en inhetzuidflosten den XonsPalatinus.Tusschen dezen endenAfolzsCapitolintls
verliest.
De capitis deminutio maœimaberooftiemand 1
ag het Fol-um Komanum tUamI!o Yaccino).
nvankeljl
t was de Mons Capltolinus met
van devrjheid en derhalve ook van debur- Aa
gerljke-,burgerschaps-en familieregten: zj digt struikgewas bedekt, en R omttllbs w ilde
zeker enkeleene sterkte en geen tem staatgeljk metd0n nburyerlqken doody''(zie er voor
aldaar);welk l0tzj ondergaan,die o1) eeni- pel bouwen. Toen de heuveldool-verraad in

gerlt?iwjzevan rr4 man t0tslatf vernederd
w orden.D of)r de capitis dem inutio mediaworden de burgerljke-,burgerschaps-en fàmilieregten verloren,doeh de vrjheid bljftmen
behoudenqzj ishet gevolq van destrafvan
deportatie. De capitis dem lnutie minima doet
niet de libertas (vrjheid) ()n de elritas(het
burgerschap) verloren gaan, maar alléén de
f'
amilieregten,de statltsfamiliae,metbehotld
dus van staats-burgerljke- en burgersk
thaps-

dehandenderSabjnenviel?deedTil'
t
(8Tt
z/1,
:)
htln koning,ereen ht
lisverrjzen,enwelop
dezelfde plek ,waar laterde woningvanM anJi'
lf,
s stond, en n0g later de tempelvan Jino

J.
ft
?fzy/t
z.O0k Romullts had ereen huis (casa

Romuli),ofschoon hj 0? den AlonsPalatinus

woonde.Toen de Romelneh en Sabjl
lollzich
vereenigd hadden, botlwden de Patriciërs cr
praolltige woningen,en hieruitontstondallengs
eenaanzienljkeburg,vanwaarzjheerschappj

konden voeren over het volk.H()t gevaar der
regten.
Dezeverandering van staattrofhen,die,ter- dwingelandj werdeohter uitdelzw eg geruimd
wjl zj s'
ti.
/l'
,
)ï.
s,datis,ten volleuitzich- door eel'l besluit, dathet den burgers ongezelve bevoegd Om eigen regten te hebben en 00rl00fd WaS, dien heuvelte bew onelz.Toen
uit te oefenen, waren, wederom alien'leV?''?w-'
J: verrezen er vele tempels,tOt 60 t0e,zpodat
werden,d.i.onderde m agt en hetgezag van deRomeinenden MonsCapitolintlsdewoonstede
lm deorum)npemden.Taranderen kwamen,bjvoorbeeld,doorzichdopr der goden (domioilit
iemand te laten arrogéroll:Waardoor Zi
tbs Triycff: deed voorts in den Oorlog
j W0- gllini'
derom aan de patria zo/eyfl:, de vaderljke tegen de Sabjnen in 614 vöör Chr.degelotte,
m agt, VaT1 d0Z0n 011derW0rP0l1 w erden.Vem 0Mà 0r ter 00r0 Van J'uplter 00n tempel te
botlWen, en ZJ
i* werd nagekomen d001' zjn
geljk Staat?I'
amilie,Vooydl
j,Csrallle.
îls,toen deze doorde
Capitolinus (Manlitls),Romeinsch constll zoon,den tyran Tarqltini'

in het jaar 392 vöör Chr.,verjdelde,dof
ll- veroveringvan StléssaPometia,eenertjkestad

ganzengekakel gewekt, eene bostorming van der Volscers?daartoeinstaatwasenhettiende
het Capitooldot
)r de Galliërs onderaanvoering gedeelte van delz buit besehikbaar stelde voor
van Brenlllts.T0t belooning daamroox schonk den tempel
bouw.Ditwasechternietgenoer.
men hem een huis op het Capitool en den Daarenboven moesten de heiligdommon, dle
zich op het Capitoolbevonden,uit den weg
bjnaam Capltolinus.Toen hj zich echterte ge
ruimd worden, waartoe al de goden hunne
grootgezag aanm atigde,w ierp men hem van
toestemm ing gaven behalve Jnrehllts en Terde Tapéjische rptsnaar beneden.

Capltool (Het)? de burg van het oude
Rome,1ag Opdenkleinstede<7heuvelen (M0ns
Capitolinus)? oprspronkeljk den zetel der
oudste Ttaliaansche godheid,later de Tarpéji-

zzlïzlîfy.Dit werd ephter,ondex toejuic,
hingdes
volks,zöö verklaard,dat deJeugd(Juventus)
der jeugdige stad nooit verdwjnen en deze
hare grenzen (Tenlzinus) handhaven zou.De

Z Jlbrasche bel'g genaamd.De naam Capitolinllsont- tempelvan Jtlpiter werd eerst door.J.
stond in de dagen van Tarlninl'
tts T'
rï.sc'lf,<.. Jïl
'f.
s? een der constlls van het eerstejaar (
ler
men eFendetoen den grond,om er eentempel Reptlbliek,ingewgd.Hj was 65 Ned.ellang
te bouwen,aan Jkpiter gewjd?en men vond en 60 Ned.elbreed,en naarhet zuiden m 0t

drievotldigen zuilengang versierd,terwjl
teeken werdbeschouwd.Ottdeschrjversgeven versieringelzbehoordenaan lateren ttjd.Nadat
den naam CapitoliIfm somtjdsaan den heuvel de tempel in de dagen van S'ulla eene prooi
metalzjnegebouwen,somtjdsaandenbtlrg, dervlamm en w asgeworden,bouwdemenhem
en somtjds ofll
t uitsltlitend aan den tempel mbtnog)grootereprachtwederOp4S'
tllazorgde
van Jkpiter. Die heuvel heeft door verloop voor zullen van Pentelisch marmel',deConsul
valztjt
lweliswaarbelangrjkeveranderingen Catul'as v0ol- een koperen dak, en laatstgeondergaan, maar vertoont zich tot.h Over het noem de deed den tempelversierenmeteen vem
geheel nog op dezelfde wjze a1svoorheen. guldmetalenquadriga(vierspan),dat1200talenHj vormt een langrond ter lengte van 1300 ten Of29 m illloen guldenskostte.Doch ook dit
daarbj een bloedend menschenhoofd (caput)?
't geen dool' de waarzeggers als een gunstig

00n

een breede trap derwaarts leidde.De verdere

Ned.elmethoogere uiteinden,van welkeêén gebouw verbrandde,en zulks geschiedde noguian'
ttsnietm inder
zich uitstrektnaarde Tiber.Ditgedeeltew as m aals,nadathetdoor Tzrespt
weleer steiler dan nu,en aldaar bevindt zich

prachtig dan te voren was hersteld.Nu deed

dc Tal
péjische rots (zie Onder dien naam).De
zuidoosteljkp helling, naar de zjde van het
oude Forum ,isongetwjfeldthanssteiler,want
de Oude Romeinen hadden er een rjweg en

Domitian'
us het gebouw heerljker dan ooit
uit zjne asch herrjzen. Het inwendige van
den tempel was aan 3 godheden gew t
l
'd,aan
J'
tbpiter,M lnerra enJino.Detempelontleende
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intussphen zjn naam aan I'
tviter,diehiera1s priester (pontifex minor)hetvolk zamenriep,

capitolinus''alspoytimtls,maxil
uus''gehtlldigd o1z1 de bepalilgen van tlelà Romeinschen ca-

Averd.Zjnbeeld,inzlttel
adenholldig,wasaalzvankeljkvanpotkleivervaardigde11oodgeltleurd.
In zjnehandhieldhj(
10nbliksem,endetriumphatoren legden den lauwertak in zjllschoot.
Bj den eersten bralld vauhetCapitflolgiug
dit boeld verlorell? maar or M'olTllater ééll
vervaardigd van gotld en ivoor, e1z na den
tweeden bral
zd éél
t vall ztlivpr goud.Ditbeeltl
was m eteeno gout
-lelleiltenkroon en met een
mantel van kostbaa'
r Ptlrpor versierd.Alle belangrjke gestt
hriftolz 0n kostbaro geschenken
werden in dat lttt
iligdolu bewaard.zjmyltstlgs
sttholzk daaraan 16000 pond gotld-, bilnevens
paarlenenedelgosteenttlllterwaardevan 50millioensestertiën.Reedsvroey bt
l
vonden zithon-

lellt
lt
?r af te kondigen. Voorts warttn er n0g

vele altaren (
)n heiligdommen,bjvoorboeld 2

van J'
tpitev, (
ln 0ok worden er van Irot'
.
us
Eryoina, Ops,Is'
ls, Serapis,Ilertmle,
qen anderen vermeld,triomfbogelz,detrophaeënvan

Nero, eene nlet scheepssnavpls (rostra)versierdezuilvan Dttili'
tbsuittlt'neerstenPuuisehen
ollrlog, alsûnk vele stalzdbeelclelz van de
vflormaligekoningen,van A lti'tfsF'
tz,
eilï'll.
s,van

Sl
tll@ enz.Domitianns bepaaldc bj d()herstel-

lilzg van het Capitool,dat er alleen goudell
elA zilveren standbeeldell gttplaatst luogten
worden.T0tde vroegtlre kunstgewrochten behoorde rde w olvin llletRtlmulus en Remtls''
doclzlletaantalw erdallengszoog'root,datmen

getwjtbld grootesehatten Indientelupel,daar zeweldl
'anaareldersvt
trplaatsenmoest,ja,t0t
Rlà3
tl'
i'
ts den attogtderGalliprs3-001
-1000pplzd worptuig gpbrt
likte bj vjandeljke aanvallen.
goud k0n koopel
z. Volgens oud-ltaliaanseh T1l llet tltitldelste gedeelte van hetCapitool
gebrtlik kwam de dubbele som daarvoor in bevonden zich onderscheidene ztlilengangon,
plaats, maar die sehat werd in de laatste en ondel
-deze êêl1,df
lt)r Scèio xtxyfct
z gedagen derRepubliek clool-del
zrjken Crass'
as bouwd.Voortsverhiefer zich hetTabltlarîlbm,

gestolen.00k waren t)r kostbartlschilderjen (
lel
1gebouw ,d001- Q. Catttl'
Hs t0t bewaring
opgehangen, zooals rdcl1-oot'vall Prosêrpina'' vai
l senaat-besltliten e1 andere belaugrjl
'
te
door Nieomacl
tus. De heiligdolnmen vallJ'
tt
no stukken gesticht,ulaar in de m iddelcatlwen
en '
Hinerva waren desgeljks valllkostbaarho- t9t 001 zot
ltmagazjllverllet
lerd. DoorDom'
iadrian'
tts
den vOf
lrzientdot!h dezt
lzi
ju lnilldk1-inbjzoll- lblzàxlr.s, doch volgensandtlren doorIlderheden beltend.Destalzdbeeldt'ndtlzt)rgotlill- werd er 001t eene boekerj geplaatst, van
nen hielden bliksem s iu de vuist,eerstvan welke wj uiets anders weten, dalldat zj
leem ,toen van zilver e11eindeljk vau goud. Olztler Commocl'tbseeneprooidervlalnmenwerd.

In hetvoorportaalvalzdentt'lupelvanAfinerra, VoortswerdereenAtltenaeum gesticht,btlsteuld
bevond zich hetaltaarvan Jhrenttu.enol'
1lllid- v00r openbare voorlezingen,alwaar tentjde
delljk aan den mutlrdatvan Termùt
lu in de van Tlteodosins .11 dl-ie rlletoren? tien taalgedaante van een ruwen steen.Dc w aterlei- ltundigel
z el
z vi
jfwi
jsgeeren olzderwi
jsgaven.
ding eindigde in dezelz 3-votldigen tempel. llf
at Capitoolbleet'gertlilnelzti
jdnagenoeg in
Vöôr het gedeelte, aalz a
klineera gewjd,be- ziJ-n voornlaligen toestand.Tel
zti
jdevalzIl0vonden zich de N iœ'i,3 op dtlltniesteunelldo tlori'
tts,in dellaanvaug (1:1-5deeetlw ,btlroofdo
standbeelden, volgens sommigelz uit Azië el1 Siilicl
to den tempel van Jupiter van zjne
volgellsanderënuit001.111th:derwaartsgebragt. sthatton;daarnanam Genserik in 455 bj hat
Tegenoverhet capitoolvû'rhiet'zich de tligen- pltlndel-elz Vall Rollle de helft derverglllden

ljkeB'
tt
rg(Arx),van well
tellwjgvenenaauw- dakpannen weg,terwjldf
.
lt
lverigelzdool
-paus
keurigebeschrjvillg bezitten.Hj wa'
spallalle llbnorilts (f 625) o1) de ot
ldekerk van den
zjden metmuren en torensversterkt, ook htliligelz Pefr'ttswerden gelegd.Tnt1e8steeeuw

dââr,waar ztjin verband stondmett1eoverige waren van het Capitool enkeleenige botlw gebouweu van het Capitool. Op den btlrg Ot' vallell voorhanden, en zelfs deze btlgonnen

in zjne nabjhoid verrees de tempt
?lvallJino i'
flde 9deeeuw langzamerhand ttlverdwjllen.
Jl.fozl:/tzOp de plek,waar weleerTit'tts T'JJI .
S',
Het hedendaagsehe Capitool (Campidoglio)
kolzing der Sabjnen, zjn vt
lrbljf hield,
verschilt in alle Otlzigten van hetollt
lt
),navoorts die van I'ort'ana, alsluede dil? van meljlt in zjne inrlgting en gebouwen en in
Jupiter Fd'
r:&''
1.s,het Oudste heiligdom ,waar d(
) bestem ming van deze. Thans vinclt lllen
de Romeinsehe veldhepr tle spol'ia tl.p'izzàtz,do deu voornaamsten toegang derw aarts aan de
wapenrtlstilzg van den dtlor 11el11zelven ver- noordwesteljke zjde, juist tegenover de
slagen vjaudeljltel
z aalvoert
ler, nederlegde. plaats, waar m en te voren den hcuvel be-

Dit geschiedde sleqhts 3-maal:nallleljk door klom.Zjne oppervlakte is bedektlrletepne
Romlll'
tts,door Corlteli'
us Otz>..
sï'lfden(1001-Cla%(- llzt
llzigte fraaje gebouwen, die grootel
zdeels
iz
lf.
s Rlarcellns.Aloejeljkerishet,deligging tell tjde vall Panl'
ts 11I onder de leiding

der overige heiligdounuen ()n tempels tebopa- van M '
ieltele Anyelo verrezen.Van de 3 toelen. lfn eene laagte ttlsschen het Capitoolen gangen aan gem tàldo zjde isde eersteeen
delzBurg m oet llle14 hetoude Asyl'ttm zoeken, h00g0 trap, il1 1348 gebouwd, temvjleen
tt
lsschen twee hagen(interdtloslueos)gelogen, tweede trap, bg llet bezoek vatl Karel Tf

t
looreen lllutlr Olll
geven en aan J'
lt
pitergt
awjd.
Hj werd er Olt
ler don naaln van Vqjorlsot
'
Kleine Jk.pï/e,
z-vcl'et'l-tl:en(?ellstaudblleldstelde
den g0d voth
l-op jetlgdlgeu leeftjd()l
zvergtt
zeld

(1536)gemaakt,naarht
)tCapitopl-plein(Piazza
.

di Caulpidoglio) voelt?en de derdetoegang,

voor rjtuigen geschikt, doorInnocottinsXII

(f 1G91)werd aaugeleqd.Bj t
lenaanvangder

door eene geit.N iet vtlr van daar w erd de baltlstrades van den mlddelsten trap ontwaal-t
/&/ van Wt?
ozlll'
l,
v(casa Romuli)aangewezen, m 011 2 oud-Egyptische leetlwen van zw art
benevens dtl Clw ia calabra, waar de lagqre graniet,die tovens tot fonteinen dienen;zj
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zjn op bevel van paus Pius IV aldaarge- het oudheidkundig Genootschap. Ten noordplaatst.Hier vormen de balustrades eenhpek, westen van het Capitool, op de plaats van
daar zj naar buiten uitspringen,en in haar den voorlnaligen Bm'
y,heeft men de kerk
verlengde bevinden zich de trophaeën van Sta Maria di Aracoell, in de llde eeuw geM ami'
lts in marmer; voorts vindt men op die bouwd en doorkardi
naal Oliriéro Ctzrl''
t
xin
balustrades de standbeeldeu van Constantyn

1564 hersteld.Zi
jisverdeeldin 3 schepen en
de G'.
POJ: en van zjn zoolz, alsmede nog rtlst op 22 reusachtige zuilen,van w elke 20
twee zuilen,van welke de éênehetMlliariltm valzEgyptisch granieten 2 van marmerzjn.
t
xf
oYfxvl(de gouden mjlpaal)is,in 1584 op Aan de Oostzjdevau hetCapitoolvindtmen
den Appischen weg gevondel
z.Heeft men de in del-otsen denMamertjnschenkerker,waar
us
bovenste trappen beklommen,zoobereilttmen volgens de Overlevering de apostelen Petr'
het vierhoekig Capitool-pleiu, dat aan drio en Ptw llts w arelz opg- loten.
zjden door prachtige gebouwën isomriugd, Denaam Capitoolwm-dweleernietuitsluitend
nameljk het Ml
lsêt
lm, het Paleis van t
len gegeven aan het door 0ns voorgestelde,maar

SenaatenhetPaleisderConservatoren,terwjl 0ok aan een Oudenburg op hetQuirinaal,-

er ter linkerhand dekerk Aracoeli,enaande voortsaan bt
lrgente Capua,Pompeji,Narbo

reyterhand) meerOp den achtergrond hetpa- Martius (Narbonne),Epidaurus,Beneventuln,

lels Cafarelli verrjst.Midden Op het plein Byzantium ,lliêrosolymae,Carthago,Ravenna,
verheft zich hetfraaje rtliterstandbeeld van Florentia, Verna enz. O0k geelt men dien
M areus Hfxrdli'
lf.
v, uit verguld brons vervaam naam in den jolzgsten tjd aan een gebouw ,
digd. Het stond te voren vôôr de kerlt van
St.Jan van Lateraan)doch werd Op lastvan
Paulns III derwaarts gebragten doorM ickele
Angelo op een enkelblok marmer geplaatst.
V00r het Senaats-plein ziet men eene praohtige fontein, door Sàtlts Trgebotlwd,m et3
antieke standbeelden. Het schoonste bevindf
zich ill het midden, stelt lf'inerra voor in
eene zittendehouding,is vanmarmervervaar-

waar de volksvertegenwoordigers vergaderen,
zooals te W ashington.

Capitularia? noemt men de geschriften,

waarin verordenlngen van vorstenofbisschop-

pen vervat zjn. '
tMeest bekend zjn Capit'
aJtvitzCarol'
iJ.
ftwz
lï(vanKareldeGroote),eene
vorzameling van edieten en w dten van dezen
vol-st door Anseyisln. bjeenverzameld, ver-

meerdcrd meteenigevan Lodelvi
jk de Vrome,
digd en metporierbekleed,terwjl detwee v00r '
teerst uitgegeveu te Parjs in 1548.
andere zinl
zebeelden zjn van d(
)Tiberen de Latere vorsttln en bisschoppcn volgden dat
Njl.Verderachterwaartsverheftzich hetpa- voorboeld 011 gaven beslissingen 0V01* alle
leis van den Romeinschen Senaat, in 1390 onderdeelen van hetregt,dieop geljkewjze
door Bonifaeius IX gesticht en gedeelteljlt bjeenverzameld zjn.
zieh verheffend op de plek van het Otlde Tabularium. M icltele Anyelo versierde d0n vool'
geveldaarvan metpilastersvandeCorinthisolle
Orde en hetdak metstandbeeldeiz.In lletgebouw zolf is de zittingszaal merltwaardig,
maar nog belangrpker is er van den toren

Capitulatie is een woord,dat voorai in

oorlogstjd

bepaaldeljk bj hetbelegeren

van stedën --gebruikt w ordt.Jvauneer eene
vasting dool' gebrek aan m unitie,levensmiddelen,drillkwater euz.buiten staatisgeraakt.,
oln zieh m et vrlzcht tegen den belegerenden

het uitzigtop Rome.Ter linlterzjde van h0t vjand te verdcdigen,
Senaatspaleis ligt het Muséum , onder Clemens X 1I gegrondvest,Onder4 volgendepatlzen voortgezet en Onder Leo X II voltooid
een prachtig gebouw m et pilasters van c1oC0-

wanneer er gebom-

bardeerd e1z bres geschoten en geen Ontzet
te w achten is,tlan w ortlt door de belegerden

gewoonljk de witte vla'
g opgestoken, ten

teeken, dat m en Omtrent de overgave onder-

rinthische orde en rjk versierdmetstaudboel- handelen wil. Nu w orden er parlem entairen
den; het bevat 10 zalen en gaanderjen,die gezonden, die t
len in l
to@den (capitula) en

aan de voornaamste aldaar aanwezige kunst- artikels verdeeld verdrag van overgave vastgewrochten haren naam ontleenen. Op het stellen.Hieriu bepaaltm en?hoe en Op wolke
binnenplein heeft mon het reusachtig stalld- wjzt
lde bpzettiny de vesting zal verlaten,
beeld van den oceaan, bekend ontlol- den of er ool'lngschattlng moctûpgebragt worden
naam van Marforio.Tegenover hetMllséum enz., en het maken van ztllk een verdrag
ligthet PaleisderConservatoren,dool-M '
iehele bestempelt mcn m etden naam van capitulatie.
Angelo in dergeljken stjla1sde2voorgaande Deze heeftook welplaats in het veld,wantlgebouwd en desgeljks van Oude en niet
lwo neer eenc afdeeling trgepen van hflt hoot'
ktlnstwerken voorzien.In ééne der voorzalen leger afkesneden en door den vjand omsinzjn de beroemde I'asti cczifp/l'l aan den geld is.

Op het gpbied der kerlteljlte geschiedenis
wand bevestigd, eene marmeren playt, ten
tjde van Panl'
tt
s III btjdelkerk StaA
lfaria vindt m en gew ag gem aalktvankles-eapltulat'le,
Liberatrice opgedolven elz derwaarts gebragt. omdat tegen het einde der m iddeleetlwen de
Metdat gebotlw staat hetMusétlm van schil- kiezers vallbissehoppon cn abton lluuneketlze

derjen in verband, doorBenediet'
asXIV ge- afllankeljk stelden van het naltoiuen van
botlwd.Op eene zuidwesteljkehoogte,achter zekere voorwaarden,zoodat ()ok hiereen verhet Paleis derConservatoren,w aarzichthans drag gesloten werd.Op die wjze Ontstonden

de tuin van hetpaleisCaffarellibevindt,ver- de capittels der domheeren enz. Tnttlsst
then
hief zich weleer de tempel van Jîtpiler,en w erd lzunne keus, als deze niet strookto m et
aldur was o0k de Tarpéjische rots. 111 llpt de inzigten van denPatls,dikwljlsllietigvtlrpaleis CaFarelliheoftmen de verzamelillg van klaard. V'
oorts werden Kag'
el F t?n zjne f41-
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volgers,als Duitschekeizers,desgeljksaan beek in zee valt.Zj isschilderachtig gelegen

eene kies-capitulatie gebouden.Deze, dool.de 0p 00n rots-eiland,datdoormiddeleenerbrng
Keurvorsten opgesteld,beviolnietaltjd aan met het vaste land verbonden is, beziteen

deoverigerjksstanden,weshalvemenbjden
Munsterschen vrede (1648) besloot,Om daam
voor e0n vast formulier te maken. Aanvankeljk bleefditaehter,Omtlatdelfeurvorsten

kasteel,eenantiekraadhuis,eenefraajehoofdkerk, een paar kloosters, een schot
lwburg
enz.en omstreeks 8000 inwoners,die inhan-

dels-enfabrieknjverheid hun bestaan vinden.

hun regt w ilden handhaven, Om telkens ter Deze stad, die een Venetiaansch voorkomen
gelegenheid eener keizersketlze iets nieuw s heeft, droeg in ouden tjd den naam van
bj de capitulatie te voegen.Ilz1711eehter Aegida en na hare onderw erping aan keizer
w erd een vast form ulieraangenomen,hetwelk Jistinian'
tts f in de 6de eeuw dien van Jtlsti-

t0taan de keuze van Frans11 (1792)in ge- nopolis. Later was zj eene vrjstad,I
kwam
bruik bleef. D e capittllatie-quaestie w as toen in de lode eeuw onder de heorschappj der

uit den weg geruimd door debepaliny,dat Venotianen, in de 14deonder die der Genude Keurvorsten de capitulatie m ogten ultbrei- ézen,en in 1478 wederom onder die der Veden m et artikels, die de regten der overige netianen,welke haar t0thoofdstad van Istrië

standen en de wetten des Rjks Ongedeerd verhiezren.Inharenabjheidwintmenjaarljks
lieten.

meer dan 560000 tolcentenaars zout.

Capitulum , zie Ho#'
d,
le, .
/fptl#sf'
lfk en Capo d'Istria. onder dezen naam verKapiteel.
melden wj:
W iaro O& p d'Istria, een Grieksoh staatsCapmany y de Montpalan (Antonio
de),een uitstekend Spaanschtaal-enoudheid- man. Zjn geslacht, afkomstig van destad
kundige,werd geborelzteBarcelonaden24sten van denzelfden lzaam ,was reeds sedert 1300
N ovember 1742, ontving aldaar llet eerste in groot aanzien op de lonisc,he eilanden.

wetenschappeljk ondorw js.kf
los de militaire llj was reeds eenigen tjd alsregtsgcleerde
loopbaan cn napl deel aan (1en oorlog met
Porttlgal in 1762. In 1770 nam hj zjn ontslag en belastte zich m eth0t Opzigt eeneruit
Catalonië naar den Sièrra Moralza vertrek-

to Corfu gevestigd en had zich doorhetovermaken van gelden van eldersnaar de Grieksohe vooxvechters dt
'rvrjheidbekendyemaakt,

Toen de Franschen in 1x
S08 de hoofdstad in

Sporaden benoemde. Zoowel misslagen,door

toen zjn bxotderJohannesx4zàfporà'
l
f,
&(zleol
zder)
kende volkplanting. Vervolgens keerde hj hem t0t lid van het Panhellenion,afdeeling
terug naar Madrid en werd er 1id en in 1;90 oorlog en m arino,en latert0t buitengew oon
secretaris der Aoadémie votl- Geschiedenis. got
lverneurvan h0tdopartementderwesteljke

bezit namen,vlugtte htjnaarSevilla en ge- hem llit onbedrevenheid begaan,alsmilitaire
durende den bevrjdingsoorlog spande hj al dwingelandjberokkendenh0m weldradenhaat
zjnekrachten in,olu dool-toespraken t0th0t des volks.Na de Ontbinding van hetPanhelvolk en als lid der Cflrtes de zelt-standigheid lenion werd hj ministervan 00rl0g,ofschoon
van het Spaansche voll
ksbestaantehandhaven, het lcger onder zjn bestuurgeheelen alin
en hj overleed te Cadix in 1813.T0tzjne vervalwas geraakt.Zjnegeringekennisvan
belangrjkste gesehiedkundige werken behoo- krjgszakell,zjne illiberale maatregelen,het
ren:Memoriashistoricas sobre la m arina,c0- vt
p
rmoeden van verduisterinr van gelden,het
m ercio y artes de la,antigua ciudacl de Bam beporken der drukpersvrjheld en het vooral
celona (1779- 1792,4 d1n)'' en Codigo de dool-hem ingevoerdewetboek - datallesverlas costumbres maritimasdeBarcelona (1791 meerdcrde do Ongunstige stemming van het
4 dln)''
. Ook verwierfhj grooten roem door algemeen en stortte ()
ok zjn veelbekwamer
z/ne rFilosofia de la elocuencia (1777)''en broeder in het verdel-f.Eindeljk - maar te
door zjn pArte detraducirdelidiomaFrances laat verwjderde deze hem op verlangen
des volks uit alle openbare betrekkingen,
alcastellana (1776)''
.
Capio m ortis causa is het verkri
Rriaro naar Corfu terugkeerde en
lgen waarna '
van eene zaak w ier inbezitnem ing afhauke- aldaar in 1842 overleod.
Joltannes .
ad.zl/ozgï'lf.s,graafCapo#'T.
:ïrïc,voorljk is gemaakt van den dood van een derden
persoon. De zaak wordt dan nietverkregen zitter van den Griekschen Staatvan 1827 t0t
door vererving bt
l versterf)ofkraohtens tes- 1831en een broedervan den voorgaande.Hj
tam ent?noch door de zoogenaam deschenking werd geboren te Corfu in 1776,wjdde Aich

ter zake des doods, donatio mortis causa, te Padua en te Venetië aan de studie der
maar door schenking onderdelevenden;dein- heelktlnde en betrad na zjn terugkeerinzjn
bezittreding alleen is verbonden aan de voor- vaderland,datzich inmiddels(26Julj 1797)

waarde, dat een derde aangewezen persoon Onderworpen hadaandeFranscheheerschappj,
sterft. Bj de donatio mortls causa is niet de staatkundige loopbaan. Toen in 1800 de
alleen de inbezittreding,maar het verkrt
jgen Ionisohe eilanden aan Turkje ten deelvielen,
van den eigendom der zaak onderworpen aan werd hj belast metderegeling vanhetbede voorwaarde,dat de schenlter zelfkomt te

stuur der eilanden Cephalonia,Santa Maura

Overljden aan de ziekte waarin,en methet en Ithaca, werd voorts lid der regéring van
de Republiek der Zeven Eilanden, in 1802
Oog waarop hj de schenlting heet'
tgedaan.

Capo d'Istria is eene stad in hetOOs- staatssecretaris en achtereenvolgens minister

tenrljksehe kustland (Markgraafschap Tstrië), van BinnenlandscheZaken,vanBuitenlandsche
2 mjl ten zuiden van Triëst aan degolf Zaken en van Handelen Marine.Bj denherValle Stagnon,in wiernabjheld deRisano- haalden opstand van den beruehten Ali-pafa
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van Janina togen do Porte(1807)zaghtjzielz Na h0tA'elllzoordlll
zvan zi
jn broeder wert
lhi
j
benoemd tot gevolmagtigde (101- regéring f?11 lid dtlr rkàgéringscommissie,doch nam weldra
t0toppelbevëllltlbbt
lrdergezamenljketroepell zjn ontslag el
zoverlepd te Corftli1
zMei1857.
il1 de Republiek d(?r Zevelz Eilandene11streed
Caporali (Oaesare) eeu burlf
ask Ttaliaansol
z
ztler voorspoetlîg t0t aalz den vrede val)Tilsit diehter elz (
1c nteest-beroelllde navolger valz
(1807)4 toen vervielen de Iè
ol
ziscl
z'
lt
lilalzdt
?n Berl
t'
l, die hj i1zmeerdan één opzigtoveraan Frankrjk,elz Ct
vo cl'
J)
s/g
-c(r l
)?gal
'zi
cll tl-of, wortlg'tlbol-llllin1531tePertlgia,verkreeg
naar zjne goederen.Reeds in t80:
) echtol- d00l-den invloedvallvorsteljke bogtlnstigers
l ealzonicaat,werd daarna gotlverneur van
werdhj geroepelzt0teenebetrekking btjllt)t tlel'
Ministêrie van Buitenlandsche Zaken tf
l Pe- zttri elz leetdo eil
zdoljk onderde honde van
tersbtlrg, il1 1811 mot een Rtlssisdll gezaut- zekoreil markies de Cornea. Hj overleëd te
schap naar Rveenelz afgevaardigd e11il11813 Castiglione bj Perugia in 1G01.Bevalligheid,
naar het hoofdkwartitlr vall ht!t Rtlssische leveudigheid en kiesehlleid kenmerken zjno
Donau-legergezondelz,w-aar11j a1sdi
plollzaat hekeldiehtell. Zj zjn te samen in 1770 te
werkzaam was. Na de vereilnigillg valz dat Perugia in het licht verscheuen.
leger metdehoof
'
d-arl
uce verwiert'lli
j alsse- Cappa , Capa 01'Caraoalla is denaam van
cretaris van czaar Aleœander Tlztltvertrouwell eel
zmantelvormig gewaad der Ordellsgeesteljvan dezen in zoollooge mate,dathem de be- ken,metwjde mouwen en dikwjlsook met
langrjkstestaats-aangolegenheden terbaharti- 00110 kap voorzien.Zullt een kleed wordtin
ging werden toevel-trouwd.Ilz November van dt?n regen of Ook w elin lzet ltoor gedragen.
wee
ns
sier
dtmet
lange
laatstgenoemd Jaar begaf'hj zich naarZwit- t
?1 is dan
dieOv
rldee
ell
arvel
mwo
rd
geslaee
gene
n(c
appa
serland, om er de beF oners t0th0t vcrbolzd sleop,
tegen Napoleon te doen toetl-edelz. Na dtln luagl
la).
terugkeer van Bonanarte van Elba volgt
le Cappadociëlin Ouden tjddeOosteljkste
in-Azië, thansgedeelteljk
hj hetRussischehootdkwartierover(,
14)Rjn, provineie van Klcl
at tp-aleetK aram an,bevatte in de dagen der
bewerkte, dat de Republiek der Zeven Ei- hl
landen onder de hoede van Engeland hersteld Perzisdle heersthappj alle landen tusschen de
werd en was mede-onderteekcnaar van delz Halys (Kysyl Trmak) tt
m westen e1'
1 de
tweedenVredevan Parjs(20Novomber1815). Eutkaatten Oostt?n,zieh noordwaartsuitstrek-

Il
zde volgendejaron t0taan 1822 bevondhj
zich aan htlthooftl van het dt
?partcl
uentvan
Buitenlandsche Zaken.Metkrachttradl1jf
)p
tegen de knoejerjen derJeztlfeten en zgcht
door bevordering der volksontwiltkeling de
bevrjding van Griekenland vool
- te bel
viden. Een verzoek, in 1819 tùt hem gtlrigt,

kelltle t0t aan de ZwarttlZee!terwt
jlzj in

het ztlidfln van het Taurus-gebergte,in het
binnenland van tlellAnti-rratu-us en tlen Mons
Argaeus doorsnedelz en (1oor dt'rivierenHalys

c'
n Tris (mt?tdeLycus),PyramusenSarusen
den bovenloop van de Eutkaat besproeid
w erd. l-lttt lantl ltaverde een overvloed van

Om zich aalzhet hoofd te stellen dorHetaprie tarwe e1
1zuideljko vrtltlhten,en de Argaetls
(zie onderditwoord),wees hj van d()hand. wasmot wotlden bedttkt.Demjnen gavtm er
Toen Ruslaud zichvervolgenstegellden Gritl
k- vermil
joen, onyx, l
tristal, maria-glas enz.,
lrwtjlde stocterjt'n van Cappadoeie beroemd
schen opstand verklaarde, naln l1j zjiz oilt- tt
slag en begaf'zich naar Lausanntat)n Gt-llltlve, walen wegëns llal-l voortrtàffeljkepaarden,en
waar hj de zaal
t der Grieken tjvtl
rig ol
zt
lk?l
'- tl(? gebergttln wegtzns hq't groot aantalwiltle
steunde. O0k eene reis door Fral
lkrjk,d() ezels. Na dtalz tlood van Ale-ratlder de Grooie
l'
yertltl
eltlin 2 landvoogdi
jen
Nederlanden en Dtlitsehland (182G) maakte wertl Cappadocifhj daaraan dienstbaar.T1 All-il 1827 wcrd nauleli
jk G'
root-Ct
z
-p
ptzt/pt
rlf
l (Cappadoeia ad
llu) el1 Kleikî-Ct
tppt
t
fpcr
l?'(Cappadocia ad
hj door de volksvergadering te Dtuuala t0t Tatlrt
- z
president van Griekenlalld bf?noelud, (,11 in Polltulll. Da be&vollers des lands aalz da
Januarj 1828 vertrok hj derwaarts.MTat hj Zsvarte zee drof-gk'lz (1elz naalu van Leueosyz-,s ot' Avitte Sl-l-itFl-s wegens de blankheid
aldaar volbragt heeft?ztlllelz wj oltlel'G2.
ie- z'lt?'
'
kenla'
nd vermelden.1lj werd deu 9denOctobar hunnel- htlid, docll in het binnenland 'vond
1831 te Nauplia?terwjlhj zich op weg b(!- 11lell(,
11)eigëllljke Cappadociërs,een volk vall

vond naar de kerk?(1001-de gebroedersGeory

Syrische af
'ktll
&1st, dat zitt
h evenzetlr (1001-

dapperheid als tltlol- trotlAvelotlsht?id 014(.
14'1-en Consfanti
jn J
'
lft
zC
z
f'
z't
l-r
lcit/îïdvermoord.
lntlgodsdipnst'was eellluellgslàl
Jony .
XtV'
JM A'
lynstjn Capo #'fh/'
r'
JtT,(aen sttheidde. Htll'
Jongeren broeder vall de 2 voorgaal
zdtln.llj van Grieksclze nlytllelzluetdt?leer van Zorowerdgeboren te Co1-t'tlil11778,studeerdeinde (/,
S
'Jt?
O-. lff
llzer T'
tbhins vt
lpgdt
lin l1'
.tJaar 17
ië a1s wingesvest bi
j hctt
regten en werd in 1828 dof
)r zjn 1)
1.f
lt
'd(
/l
- ua Chr. Cappadott
den President naar Aegina geroepelz ()n i1z Rtlnleillsellt
)rijl
t.Tvajallltsvereenigt
lt
)daarlue(
.
le
1
1829!in weerwilvan zjnegl
lbrekltigpstaat- Mrederolu l-'Ollttls elz gat'aan llet gt?ll('()ltltll'

lr>'.Lattïreltt'izersrukkundlge vorming, t0tgevolmagtigd plaatsvër- ilaaln P oilttts Ctz-p-pfïc/t/c/r'
vanger der regéring in de proviuttiëu vau het ttln lziet alletxll (1il) baidf) (ltttilell%r(.)(ler valz
xéll,l'naar splltstelloolkCappadottiëi11..P,
ror;2?vasteland van Griekelzlalzdbenoenld.IljA-(
.s- (7
ti de zich te Costri,sloot de eapittllatittvan clc,pr'
lLna (Catk
saréa,Nysa e11z.) en in lArorll
kLtzanto, nallz Alissolunghi en Allatolil'o i11 citzsecnll
da (Thyana,Cybistra?)
5-aziallzusenz.).
bezit en hield zich voorts bezig luot de 1-t'flrCapparideën is (1(àllaaulvan eelkïplallganisatie vau hetleger volgens ht't plalaA-a,ll telzl
aulitie, Avaartol
? ltrtlid- f
)f htk
tlsterat
-htige
zjn broeder,waarin hj cchterB-egellsgr'
brtà
l; gen-asstàn behooren Illf.t ahvissf-àlende, gave
aan geldeljke hull'lt
lidt
lelen nietbtàstslangltt'
. ()f llalltlvtlrlllig vertltttxlde blader()n, afzflntler-
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ljkeof t0t trossen vereenigde bloemen, 00n die de integriteit en de authenticiteitvan den

doorgaans 4-bladigen kelk en 4-bladigebloem- Hebreeuwschen tekst des ouden Verbonds
kroon en als vrucht eene eenhokkige bes
verwierp,alsmede de goddeljkeinspiratieder
eene zaaddoos.De zaden hebbengeen kie:ayrit klankteekens (vocalen)enaantoonde datdeze

en bevatteneene gekromdekiem.Zj groejen eerstna devoltoojing van denBabylonischen

in warme gewesten,in 00st-en W est-lndië, Tal
mud zjn.uitgevonden.Zjn qeschriftover
en 00k in het zuidenvan Europa.D ezefamilie di
e aanjelegenheidisOnderdentltelpArcanum
OmvathetgeslachtCapparis,enhiertoebehoort pul
zctatlonis relevatum (Leiden,1824)''door
0.spinosa L.(C.sativa Pers.)ofde gewone Erpenins uitgegeven. Zjn voornaamstewerk
kapperheester met ronde, ingedeukte, onbe- is evenwel rcrltica sacra,sive de val
-iisquae
haardebladeren,en alleenstaandegroote,witte in saeris V. T. libris oeourrt
lnt ledionibus
bloemenmetpurperroodem eeldradeneneironde l
ibri '
V1 (Parjs 1650)'', waartegen Bl
utorf
vruchten; deze heester groeit in het zuiden zjnepAnticritica (1653)''in hetlichtzond.
van Europa en in het noorden van Afrika op
Cappelle. Onder dezen naam vermelden
J-:
rotsen en muren,en zjnebloemknoppen,met w i
azjn ofzoutingelegd,komen onderdennaam
Joltannes T'
J6J:,
r ran Cappelle, een Nedem
van.
kapper.
%alseenefjne specerjindenhan- landschgeschied-enletterkundige.Hjwerdgedel.De inzameling geschiedtzoodra zj zich boren te Vlissingen den 9den April 1783,
beginnen te ontwikkelen; men laatze 4 of ontving onderwjs van den predikantSehor5 uurlangindeschaduw droogen,enscheidtde Jl-lz
l
fl enmaaktealsstudentteLeidengebruik

kleinen van de grooten,waarqamen zeinlegt van de lessen van R'
ul
tnkeni'
tts en teAmsterin vaten. Goede kappers moeten eenigzins dam van die van W yttenbaa , ran Lennep ,
scherp en bitter van smaak,donker-groenvan ran à
glt
lïstsezl,enz. In 1803 werd hj benoemd
kleur en volkomen gesloten zjn.Zj bljven t0tlector in de botlw-,w is-en zeevaartkunde

3jaargoed;demeesteen debestekomen tlit te Groningen, in 1805 t0t commies bj het
hetzuiden van Frankrjk in den handel,ter- bureau van hetKoninkljltNederlandschInstiwjler00k uitGriekenlandwordenuitgevoerd. tulltte Amsterdam ,in 1811t0tpraeeeytorbj
Men gebruiktze vooral t0t hetbereiden van deLatjnschescholenaldaar,terwjlhjln1814
fjnesausen.Eeneverscheidenheidvanremelde zjn antwoord Op eene natuurkundige vraag
plant, dedoornloozekapperheester (C.lnexmis deorde Hollandsche Maatschappjvan W etenL.),die in de Levantgevonden wordt,levert schappen metgoudbekroond zag.In 1815werd
00k goede kappers.Vele andere soorten van bj benoemd t0t hoogleeraar in de Nederdit geslacht groejen in Zuid-Amerika,Oost- duitseheKal-enletterkundeaan hetAthenaenm
en W est-lndieenleverengeneeskrachtigebloe- teAmsterdam ,en na hetoverljden vanHermen en bladeren. C. I'ontanesii.D:c.,in het man .
ftl.
st
scâ,
t
z(1819)tevensmethetonderwjs
zuiden van Europa en in het noorden van in de geschiedenis belast. Hj overleed den
Afrikagroejende,geeftdesgeljksgoede kap- 26stenAugustus 1829.Totzjneyeschriftenbepers.Op onze breedte moetmendiegewassen hooren onder anderen pAristotellsquaestiones
des w inters in eene wanue kasplaatsen,doch mechanicas recensuit et illtlstravit J.P.van

des zomers in de open lucht.Zj hebben in Cappelle (1812)'',rBjdraget0tdegeschiedenis
laatstgenoemdJaargetjdegaarneveelvochten der natuurkunde bj deOuden (1815)'*
,,,Bjlaten zich door stekken verm enigvuldigen.
Cappel, of cappellus.Onder dezen naam

vermeldenwj:
Lolds Cappel,eenverdiensteljkgodgeleerde.
Hj werd geboren te Parjs den 15denJanuarj
1534, studeerde te Bordeaux, koosde zjde
der Hervormden,werdpredikantteAntwerpen,
daarna te Sédan en toen teParjs,moestin
1572,na den Bartholomaeusnachttvandaarde
wjk nemen en reisde naar Duitschland,om
erbj deProtestantschevorstenhulptezoeken
voor de Hervormden in Frankrjk.In 1575
werd hj benoemd t0t hoogleeraar in detheo-

drage t0t de geschiedenisder wetenschappen

en letteren in Nederland (1821)'7 Bjdragen
t0tdegeschiedenisder Nederlanden''en(met
M . Megenbeek 0n A.A
svwzozl,
sl ,,P.C.Hooft,
Nederlandsche historie metaanteekeningen en
Ophelderingen (1824,8 dln)''
. Van Cappelle
was lid van. nagenoeg alle letterkundige ge-

nootschappen in Nederland?bepaaldeljk van
de Eerste en Tweede K lasse van het Koninkljk Nederlandsch Institutlt, waar hj meem

m alen den post van voorzitter bekleedde,
alsmederidderderordevan denN ederlandschen

Leeuw. Zjne grondige kennisen fl
jnesmaak

logie aan de académie te Leiden,doch begaf worden zeer geroemd.
zichlaterwederals predikantnaarSédan,waar
Arend Gerard '
tltzz? Cappelle,een broedervan

hjden 16denJanuarj1586overleed.Hjschreef den voorgaande.Hj werd geboren te Leiden
onder anderen rDe Ecclesia et ejusdum notis den 16den Mei1795,sttldeerde te Am sterdam

etc.'' Syeculum Papismi''en pcommentarii in de letteren,prom oveerdeteUtrechtenwerd
in Calvinlcatechismum''.

eerst conrector te Arnhem en toen achtereen-

v volgens praeceptor,conreetoren rectoraande
Louis Cappel,gewoonljkImdorie'
lbsCtxp.pe/lf:.
genaam d,een broederszoonvandenvoorgaande Latjnsche scholen te Amstordam.Do0rzjn
en uitstekend beoefenaar der Oosterschetalen. voortreFeljk Onderwjsverwierfhj detoegeHjwerd geboren te Saumurden15denOctober negenheid van zjne leerlingen,nam ilz 1847
1585, studeerde te Londen en te Saumur, zjn ontslag e1
z Overleed te Arnhem in 1852.
werd pxedikant en hoogleeraar in zjne ge- Hj schreelrverzameling vanGriekschewoorbeorteplaatsen overleed den 18denJunj1658. dentengebruike der scholen (1835)'',PP.TeHj waseen wetenschappeljk enverlichtman) rentiiAfrioomoediae,quasad Edem optima.
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rum editionum castigavit,illustravit,ediditA. adelljk geslacht, zag zich benoemdt0tkaG. van Cappelle (1831)''
, pcommentatio de merheervan Leopold .fT,groothertog van Tos-

regibus et antiquitatibus Pergamensis(1841, cane,maar verwjderde zich van het H0f,
2 dlnl''enz.Hj waslidvandeNederlandsche toen deze de reactie bevorderde.Nadeliberale
Maatschappj van Letterkunde te Leiden en beweging van 1847 nam hj wederdeelaan
van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap de openbare aangelegenhedelz, w as van 19
van Kunsten en W etenschappen.
Augustus t0t 13 October ministempresident
Cappello (Bianca), eene Venetiaansche en van 12 April 1849 t0t aan den terugkeer
vrouw uiteenzeeraanzienljkgeslacht,klzoopte van den Groothertog lid der regéringscommiseen minnehandelaan metPiétro.ffxpzdt4lwlfzlz'i, sie.Nadathj vervolgenst0taan denopstand
die, afkomstig uitFlorence,te Venetië zich van April 1859 am bteloos geleefd had,werd
in de handelswetenschap oefbnde.
Beider 0m- hj in Julj van dat Jaar t0tvoorzitterder
*

gang was weldra zoovertrouweljk,datzj Staatsconsulta benoemd.Hj zag zich voorts
zich genoodzaakt zagen, de vlugtte nemen geroepen in den Senaat van hetkoningrjk
naar Florence, terwjl Bianca hare familie- Italië en metdeAnnunziata-ordeversierd.O0k
Juweelen met zich voerde. H ierover waren Averd hj president van de qescl
hiedkundige
hare bloedverwanten zôö vertoornd,datzj comm issievoorToscane,llmbnëen deM arken.
valzden Senaateen bevelwistenteverkrjgen, T0t zjne geschriften behooren eene uitgave

om Piétro te vervolgen,en een yrjs stelden van Coletta's rstoria delreame diNapoli''en

op zjn hoofd.Piltro begafzich ln de hoede van de nDocumentidistoria italiana (1836van Francesoo t/ï M edieite Florence,w aar 1837)''
, veortsbelangrjkeopstellen in het
laatstgenoemde, schoon Op hetpuntom zich Archivio storico italiano'', en hj bezorgde
met de aartshertogin Joltanna ran Otpt
s/ezl
,
r?
J
W met andere geleerden eene verbeterde uitgave
in het huweljk te begeven,de bevalligheid van Dante's rDivina commedia''en een sden

van lianca onw ederstaanbaar vond.Bnona- drtzk van het pvoeabulario degli Accademici

'ZAIJ'
t
I
VC duldde diebetrekking ttlsschen zjne della Crulca''.
Capraga of Cpraja iseen klein eiland in
vrouw en Franeesco, die haar t0taan zjn
trouwen (1563)geheim hield,maarvervolgens de Tyrrheensche Zeeh41/2 geogr.mjl ten
den echtgenoot zjnerminnarest0tintendant oosten van de noordpunt van Corsica. Het
benoemde en hem in 1750 liet Ombrengen. heetteen omtrek van ongeveer 1y'eogr.mjl;
Bianoa w istinmiddels den vorstmeeren m eer de bodem is er bergachtig,vulkanlsehen d0r,
te boejen)vooraltoen zj eenondergeschoven en de inw oners,ongeveer;00inaantal,vinden
kind voor haal' en zjn zoon deed doorgaan, hun bestaan in de vischvangst,de geitenfok-

terwjlzjnegemalinhem enkeldochtersschonk. kerj,den groentebouw en denhandelinhonig
De Aartshertogin overleed in 1578.Ontroerd en uitmuntenden wjn.Deevenzoogenoemde
door haren dood en doordeverwjtingen zjner hoofdplaats ligt aan de oostzjde en heeft
broeders,verliet Francesoo Florence,om zich

0en0 versterkte haven.T0taan 1507behoorde

van Bianea te verwjderen.Nuwenddezjalle het t0t Corsica,lateraalfGenua,vervolqens
middelen aan om hem te bekoren enwasbin- t0t 1814 aan Frankrjk,daarnaaan Sardlnië

nen 2 m aandeninhetgeheim methem gehtlwd. en nu aan Italië.
Doch eene geheime verbindtenis bevredigde
Caprara.Onderdezenaam vermeldenw *
J*:
I
hoch de eerzucht van Bianca,noch de wenAeneas S'
Z/JA'
II.
<,graafran Caprara,eenKei-

schen van Iw ncesco. Toen hj er Pl
tilips 11 zerljk generaal-veldmaarschalk. Hj werd gevan Spanjetjding van gafen deze dien stap boren in 1631 en w as een neefvan den begoedkeurde,besloot hj, den echt openljk te roem den P leeolomùtien een bloedverwantvan
voltrekken en lietaan den SenaatteYenetië M ontecuel
tli,dien hj Op zjne reize dool
.Zweweten?dathjmet eene dochter van 8.M arco den, Duitschland en Italiëen 01?zjneveldz0u huw en.D e Senaatoverlaadde nu Bianea togten vergezelde. Hj bevond zlch in 1674
met eerbewjzenqzj werd t0teenedochterder aan het hoofd van het Keizerljk leger.Yan
Republiek benoemd en een luisterrjk Veneti- zjn voornemen, om in den Elzas te vallen,
aansch gezantschap verscheen te Florence, moesthj afzien,en hj werd den 16denJunj
om het huweljk bj tewonen,datin Oct0- van dat Jaar door Tnrenne bj Sinzheim geber 1579 geslotenwerd.Daarliancagevoelde, slagen: waarna hj zich met hethoofdleger
datdeondergeschoven zoon Franeesco nietz0u vereenlgde en bj Ensisheim als bevelhebber
opvolgen en zj eendergellkbedrjfnietdurtde Van den regtervleugel dapper streed. M en
herhalen,wenschte zj zich teverzoenen met raeent dat hj bj Miihlhausen doorde FranFerdinand &ïM edici,den vermoedeljken erf- schen isgevangen g0n0m0n$doeh wj vinden
gellaam van den troon.Deze had daartoevûet hem w eder verm eld iu 16t5 in een gevecht

zjn broederden Groothertûg en Biancaeene bj Saszbach.In dehierop volgende ontmoezamenkomstOp het kasteelPoggio di Cajano. tingen was hj aanvoerder der ruiterj. Hj

Beide laatstgenoemden werden weinige dagen bevond zich vervolgens voor Philipsbtlrg,
daarna ziek en overledenopden19denOctober voorzag in 1676 Freiburg en OFenburg van
1587.Dezegeschiedenis,doortalrjkeoirkonden munitie en nam in 1678 deelaan het ontzet
gestaafd,heett meermalen stofopgeleverdvoor van laatstgenoemde stad. In 1683 diende hj
als bevelhebber der cavalerie tegen de Oproeromanschrjyers en dichters.

Capponl (Gino,markies),een Italiaansch rige Hongaren en verjoeg bj het ontzetvalz
W eenen d:n vjand uit het sterk verschanste
September 1792.Hj was de telg vaneenoud- Nuszdorf. Btj de belegering van Ofen (1684)

staatsman en geleerde,werdgeborenden14den
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verleende hj bjstandaan den Keurvorstvan
Bejeren; in het volgendeJaarveroverdehj
stormenderhand de vesting Neuh:usel en in
1686 dronghtjvoorwaartst0taan degrenzen
van Siebenbiirgen.Gedurende den 3den veldtogt tegen Frankrjk (1691)voerdehj bevel

14:

Capri,een bekoorljk eiland in de Middellandsche Zee, bj deGolfvan Napelste-

genover de landtong Campanella,heeft eenp

oppervlakte van 1 (J mjlen isbergachtig,

zich in den Monte Solaroterhoojte vanrtlim

500 Ned. el verhefende. Het ls door steile

aan de Rjn, en in 1692 deed hj metden kusten omgeven en d00r11 batterjen beves-

Hertog van Savoye een invalin Dauphinêen tigd. Het hoogste gedeelte van het eiland
vermeesterde er Gap en Embrun.Inhetramp- is eene naakte rots, doch dewestzjde met
spoedig gevecht bj Marsagl
ia (1693)washj wjnbergen,oltjfgaarden,palmboomen,cactusaanvoerder van den regtervleugel,en in 1694 en aloè-planten versierd. Het klimaat is er

stond hj wederaan hethoofd dertroepen in zachten gezond.Debeideeenige stadjeszjn
Hongarje,waarhj deaanvallen derTurken er Capri en het hooger gelegene Anacapri,
afsloeg.Hj waserbelastmethetopperbevel hetwelk men langs eene rotstrap van 554 tret0taan de komstvan den keurvorstFriedria den bereikt,en bj delandingsplaatsligthet
A'
ugusqen na hetvertrek van dezen zoolang, amnoedige visschersdorp M arina. Het aantal
totdat prins E'
tbyenilu zich aan hethoofd der inwoners bedraagter4000,enzjvindenhunne
troepen stelde.Nadat hj 44 veldtogten had bronnen van bestaan in de vischvangst,het
bjgewoond,werdhj rllofkriegsrath''enOver- verbouwen van oljvenolie en wjn? en in
het vangen vanvogels.Anderebenoodlgdheden
leed den 3denFebruarj1701.
Joltan .
/t
TyJC.
:J,graaf ran Caprara,kardi- worden er uit Napels aangevoerd.De huizen

naal,aartsblssohop van Milaan,graaf en Se- hebben er geene verdieping en koepelvonnige
nator van hetkoningrjk Italië.Hj waseen gewelven t0t daken.Men heeft er Onderscheibloedverwant van den voorgaande en werd dene heerljke vergezigten, en t0tdemerkgeboren te Bologna den 29sten Mei 1733.op waardigheden behoort er de Blaauwe grot

zs-jarigen ouderdom werdhj vice-legaatvan (Grottaazzura),in 1826 doorA.XpplcFzont-

Ravennaen zag zich vel
-volgynsbelastmetge- dekt.Haar ingang verheftzich rtlim 1 Ned.el

wigtigezendingennaal'hetbultellland.Pilu VI1 boven den waterspiegel,en de grot zelve is
benoemde hem t0t bisscho? van Sesien in ongeveer 30 Ned.ellang en 16 Ned.elbreed.

1801t0tlegaat a latere bj deFranscheRe- De wanden zjn metdruipsteen bekleed,en

publiek.op het Paaschfeestin 1802 bediende Ongemeenfraaizjn ervooraldehelderblaauwe
hj in de kerk van NôtreDamew eder voor kleur en de doorzigtigheid van hetwater.Op
de eerste maal de mis, en als aartsbisschop

het oosteljk gedeelte van het eiland liggen
as,
van Milaan zalfde hj den 28sten Mei 1805 de puinhoopen van hetpaleis van Tlblri'
keizer Napoleon I tOt koning van Italië. en daarachter vindt m en de steile rots?van

Daarna werd hj blind en overleed teParjs welke diedwingelandde slagtoFerszjnerlui-

den
Cazpr
lste
nlyaunL.
j1
0e.naam van een plantenar
i8
s1
d
geslaehtuitde familiederGemaskerdbloemigen

m en in zee deed w erpen.Van datpaleis bestaan n0g eenige gewelven en Onderscheidene
kleine vertrekken,wiervloeren metzw arten

(Personatae).Het onderscheidtzich door een witmozaïek zjn versierd.Een anderheerljk
vjfdeeligenkelk,klokvormigebloemkroonmet plekje is de GrottadelMatrimonio,eenel
-uime
s-spletigen zoom , korte meeldraden en eene en regelmatige grotaandezuif
l-oosteljkekust.
z-hokkige z-kleppige zaaddoos. Het omvat Gemelde en n0g onderscheidene anderegrotten
grootendeels heestergewassen, die in 00st- zjn door den golfslag in derotseu vallht
at
en W est-lndië en ook aan de Kaap te huis strand uitgehold.
Capr
i
i
s
he
t
Ca
pr
e
ae
de
r
Ouden
e
n
was
behooren,zooals C.bl
sora fz., die bjna 2
Ned.el hoog wordt en met afwisselend ge- aanvankeljk door Teleboeërs bewooud.Later
plaatste lancetvormige bladeren en metpaars- behoorde het aan de stad Neapolis.lletw erd

gewjze witte bloemen isversierd.Zjgroeitin vervolrens doorkoopheteigendom vanA'
uyltsPeru en W est-lndië en hare bladeren dienen Jzf.
:, dle het wegens zjne bekoorljke ligging
t0t het vervalschen van thee.
tot zjnegeliefkoûsdeverbljfplaatskoos?waal'
Caprera Of Cabrera is de naam van een t0e hj er een prachtigpaleisbotlwde.Tibérius

klein eiland,hetwelk m etMaddalenaeneenige
andere de groep der Buccinarische eilanden
vormt,die,ten oosten dernoordpuntvan Sardinië niet'ver van de kust gelegen,t0t de
Italiaansche provincieSassaribehoort.Caprera,

deed er 12 villa's verrpzen,van w elke villa
Jovis de kostbaarste w as.Indemiddeleeuwelz

diende het eiland totverbljfplaatsvoorstaatsmisdadigers. Tn Oetober 1807 vereverde de

Fransehe generaalLamarqlellet westelljk ge-

dooreen kanaalterbreedtevan 1/auurgaans deelte van het eiland enlloodzaaktedeEllgelvan Maddalena en van de vaste kust gesehei- schen, die zich ondex H '
tbdsolt wLo?/'t?uog IG
den,is ongeveer 2 uurgaanslang enhalfzo0 dagen 0P de oostkl1st verdedigden.om zieh

breedenbeziteeneoppervlaktevan'(g(ngeogr. overte geven.
mjl.Hetisrotsachtig,kaalen Onvruchtbaar Caprlce, afkomstig van het Latljlsttlle

en bezitgeenstroomendwater;toch vindtmen capra ot'geit,wegensde verwonderljkesprolthier en daarw eiden,die lletnoodige voedsel gen, die dit dier kan m aken?betet,kenteelt

opleveren voor wilde jeiten en konjnen.In luim of gmil, waarbj men delll'
antastise,
hell
den laatstentjdishetellandberoemdgeworden inval van het oogenblik t0tleidsmallneemt.
a1s woonplaats van Garibaldi, die er sedert Men heef
t cayriees op hetgebied del
'letter1854 een stuk grond en eene woning bezit.

kunde, humorlstische en exeentrielte opstollen
10*
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en vooralop datdermuziek (capriccio), nuuwkeurig onderzocht. Een mengsel van
w aarmede men zoodanige stukken bedoelt, deze zuren en hunne ammonia-zouten is eene
die t0tgeenebepaalde soortbehooren enzich naar zweet riekendemassa.
-

doorietseigenaardiqsonderscheiden.Beroemd

Capsella is de geslachtsnaam van eenige

is de nll-mol-capricclo van M endelssokn.

kruisbloemige gewassen, die doûr D nna-s
Caprifoliaceën is de naam eenerplanten- tOt het geslacht Tltlaspi werden gerekend,
familie, die kruiden of heesters)meestalmet maar zich van de overige soorten daarvan

windende stengels,omvat. De bladeren zjn doorniet-gevleugeldehaauwtjesonderseheiden.
tegenovergesteld,zittend (endanveelalzamen- De meest-bekendesoortishettas
jeskruid (C.
gegroeid) of gebursa pastoris),
steeld, gaaf, zelden ingedeeld.De

'

bloemen zjn op
verschillende wj-

zen gerangschikt;
de kelkbtlisismet
hetvruchtbeginsel
vergroeid en heeft
een s-deeligen
zoom. De bloomkroon is trechterOf radvormig en
bezit een s-spleti-

een agemeen verspreid onkruid in
geheelEuropa.
Het is eene één-

.
1

r/

1

>

i

l

! 1 /*

l

A

,

î%

'

Jarige plant met

rozetvormig gerangsehikte wortelbladeren,kleine
witte bloemen en
B-hoekige haauw -

lt
h

tjes. Vroeger behoorde het onder

dereneeskrachtige

gen, somtjds 2lobbigen zoom.De

meeldraden zjn

nietalleevenlang
en dehelmknoppen

van hokles voor-

zien. Het vruchtbeginsel is onderstandig en 2- tot

N

Lonécepa (uymyolfztzzl

krulden en thans
n0g hier en daar
onder de volksgeneesmiddelen.
Capsicum L.
is de naam van
een plantengeslacht uitdefam i1ie der Solaneën.

s-hekkig,de stjl
.
Het Onderscheidt
enkelvoudig ofafwezig,en destempelszjn zich door een s-spletigen kelk en bloem2-,3-ofs-lobbig.D e vrucht is eene vleezige kroon, door helmknoppen met 2 overlang-

ofdrooge,doorqaansveelhokkigebes.
sche spleten en door droog-vliezige 2- of
T0tdezefamlliebehoorthetgeslachtLoni- 3-hokkige bessen. Van de talrjke soorten
eer@ L.meteen korten,s-tandigenkelkzoom, noemen wj C.annultm L.en 0.lonywm .
D0.,
eene trechtervormige bloemkroon met een wiex vruchten onder den naam van Spaansche

s-spletigen,vaak z-lippigen zoom en 2-of3hokkige bessen.Van zjnesoorten isde t'
ldnkampefoelie (Lûnicera Caprifolium L.4 het
m eestbekend.Dezeheesterheefteenw indenden
stengel; de bovenste bladparen zjn aan den
voetzamengegroeid,detothoofdjesvereenigde
roodachtige ofgeelachtigebloemen ztjn welriekend, en de bessen rood. Onze afbeelding
vertoontdaarvan een tak op l/adedernatuurljke grootte.Onze inheemsche nûlde kamperJoelie(L.Periclymenum L.)onderscheidtzich
door hare niet-zamengegroeide bladeren.Eindeljk vermelden wj n0g L.Jr fœrïcl L.,een
sierljken heester met licht- ofdonkerrozen-

peper bekend zjn, - voorts C.jkuteseens
FG!!#., C. baecat, .
fz., C.minimum en C.
gross'
am WG!J#.,van welkedeCayenne-peper
afkomstig is. De eerstgenoem de 2 soorten
behooren Oorspronkeljk inoost-lndiëenZuidAmerika te huis, maar worden ook in het
zuiden van Europa verbouwd. Het zjn eenJarige plantenp et een opgerigten,vertakten
stengel, gave, eivormige-glanzig-groene bladeren en witte bloemen.De vruchten van C.
annuum zjn langwerpig-kegelvormig,die van
0. longum kegelvormig ot'rolrond en zeer
lang. Haar vleeseh heefteen heeten,peperachtigen smaak; er zjn echter ook minder

roode bloemep, die in de tuinen wordtdan- scherpe soorten - zooals de Pimiento dllce

gekweekt.Deverschillendekamperfoelie-soor- derSpanjaarden - ,dieinBoep ofalssalade
ten diensn vooralt0tdekking vanpriëelen. gegeten worden. Van de roede, gedroogde

Caprlne-zuur iseen vlugtig en dusrie- vruchtschillen komtde Sjaanschepepertdie

kend, vet zuur,datmetcapronzu'
ur,eapryl- t0t het bereiden van sphzen en O0k welbj
zl'llr en bolrzultren andere vette ztlrenvooral verlamming van de tong,bj croup enz.ge-

ill kokos-olie gevonden wordt en tevens in bruiktwordt.Eeneextractiefstofdiervruchten
Oude kaas ontstaat.Het komt Ook voorin le- is door de scheikundigen capsieinegenaam d;
vertraan en vertoont zich in zuiverentoestand zj isechtern0gnietnaauwkeurigonderzoeht.
als eene witte kristalljnenmassa,die reedsbj Daar gem eldeplanten,m et vruchten beladen,
gewone zomerwalqnte vloeibaar wordt. Het een sierljk voorkomen hebben, worden zj
eav on- en caprylzuur zjn dergeljke zuren, door velen aangekweekt.
maar vlûeibaar;het eerstegeeftaan de kokosCapua, eene stad en vestinq in devoorzeep een eigenaardigen geur.Beide zuren zjn heen Napolitaansche,thans Itahaansche pro-

jn 1818 door Clterreulondekt,maareerstlater vincie Terra diLavoro)ligt2 geegr.mj1ten
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noorden van Napels op den linkeroever der Deze wpeste w eemdelingen bragten op een

Volturno;zj isdezetelvaneenaartsbisschop, feestdag de mannen verradexli
jk ter (
bûd,
heet'
t 18 kerken,waarbj zich deqrachtire namandeweduwentenhuweljkenheerschten
hoofdkerk bevindtmet een op 18 antlekezullen rt
lstenle koepal, vele Romeinsche oldhedcn en omstreeks 10000 inwoners,die een
levendigen handel drjven. l'
lare voormalige
grootheid isaanmerkeljk gedaald:indedagen
der oudheid waszj de weelderige hoofdstad

vervolgens onder den naam van r
sequitescampani'' over hetgeheele gewest.Zû0 Ontstond

strekte eene vruchtbare vlakte zich uit,versierd metboom en en geurige bloem en,Waarvan de inw oners der stad hunne beroemde,
welriekende zalven vervaardigden,enaanhare

de stad Sidicinum bedreigden,waardoor opk

het Campaansche volk,een menrelmoesvan
Ausgnische en oscische inboorllngen, van
Grieksche en Etruscische volkplantersen van

krjgshaftigeSamnieten.Dieverschillendeelevan Campanië,diein luisterwedjverdemet menten waren echter weinig geschikt, om
Carthago en Rome.Zj lag in hetnoordeljk zich t0t een oryanisch geheelte vereenigen.
gedeelte van genoem d gew est,aan den voet D0 rl
lwe Samnleten verzonken er tpt verder bergen Titàta en Callicola,tusschen de wjfdheid zonderhunne aloude woestheid te
Volturnusen de Liternus.Aan hareeenezjde verliezen.Toen deeldersgevestigdeSamnieten
do toastandvan Capuagevaarljk werd,trokken de inwonersvan laatstgenoemde stad der-

waarts ten strjd,dots
h werden z-maalgeslaanderezjdedaalden bekoorljkeberghellillgen g0n,zoodatzjhulp zochten bj deRomeinen
met grazige weiden t0t haar af. Graan en onderbelotte,datzj zichaandeheersehappj
allexlei vxuchten werden er in Overvloed ver- 572,11 deze zouden Onderwerpen.Da Rom einen
bouwd; de wjnen van haren Omtrek werden overwonnen de Samnieten bj den bergGatlrtls
voor de beste gehouden van geheelTtalië en (343 vôôr Chr.),verleenden aan de Patriciërs
hare koronvelden voorzagen het geheeleland van Capua hetJus conntlbii(huweljksregt)
van bropd. Njverheid en handelhadden in met hen en legden eene bezetting in de stad.
de stad hal.en zetel opgeslagen. Hare ge- Ni
etlany daarna (330 vöôl'Chr.)verbonden
weven en purperen stoFenwarenalgemeenge- zich de lnwonersvau Capua,uitgezonderd de

zocht,en zelfsdeprachtigekleedjderKeizers xidders,metdeoproerigeLatjnen enstreden
werd aldaar verraardigd. O0k worden hare tegen deRomeinen.Zj werdenechterverslainwoners voor de uitvinders gehouden dier gtm bj de rivier Berserisaan den vootvan
sierljkevazep van roodepotklel,diewjonder den Vesuvius,en ntl ontvingen (1e Campaan-

den naam van Etruscische kennen.M en dreef sche ridders t0t belponing vool-hunne trouw
ereen belangrjken handelinw0l,olie,wjn, hetRomeinsche burgerregten de bevoegdheid
graan,paxfumerieën,aardewerk,runderen en 0m van de gemeenteeenejaarljkschebelaspaarden, en het verkeer werd ongem een be- ting te vorderen.D e stad behield echter hare
vorderd door de Via Appia, die haar met wetten en voorregten,doch w erd in 318 vöör
Rom e en Beneventum verbond.DestadCapua Chr.geplaatst Onder hetbestmlr van een Rowasruim gebouwd en vanfraajestratcnvoor- meinschenpraefect.Deingezetenenblevenniettezien!van welke de Seplasiastraat,waarenkel min ontevredenoverhunneafhanlteljkheidvan
welrlekende zalve,n verkochtwerden,devoor- Rom e, en na de nederlaag van hetRomeinnaam ste was. Tevens vond men er fontei- sohe leger bj Cannae openden zj, daartoe
tts 6Wltxnen,waterleidingen,kanalen onbaden)terwjl aangespoord doûr den ridder Pacuri'
tbs, de poort voor Hannibal;doch het verde schoone kunsten erjverig werden gehul- ri'
digd. Er was een groot amphitheater, dat bljfin dezeverleideljkestad maaktedeCarweinig onderdeed voorhetColossétlm te Rom e, thaagsche soldaten zöö verwjfd,dat zj welvoorts had m en er prachtige tempels van dra voor de vjandeljke krjgsbenden de wjk
Jàno, .lll z?tx, Apollo, J'
upiter en M ercnri'
tbs, m oesten nem en. Deze belegerden nu Capua,
fraaje zuilengangen,grafteekens,gymnasiën, en de stad m oest zich? nadat 28 senatoren
scholen voorzwaardvechtersenworsïelperken. zich door vexgif hadden omgebragt, aan de
M en had er, evenals te Rome:een Senaat, wraakzuchtige Romeinen overgeven.Hunaanconsuls, instellingen en w etten, van welke voerder F'
lflri'
lf,s deed nog 70 senatoren omsommige nog bekend zjn.Geruimen ttjd was brengen;300 patriciërswerden oplastvanden
zj eene bloejende en volkrtjke stad,waareen Romeinschen Senaat in den kerkergeworpen
overvloed van ievensgenoteenem enigtevreem- 0n de Overige burgers als krggsgevangenen
delingen aantrok;daarom noemde Cic6rohaar naar elders gebragt of als slaven verkocht.

het verbljf der eerzucht en der vermaken. Alleen schatpligtige ingezetenen: vrjgelaten
Van de prachtige gobouwen dezer stad zjn slaven en handwerkslieden bleven er achter,
slechts weinige bouwvallen overgebleven.
en een Romeinschepraafecthield erjaarljkg
Capua,aanvankeljk Volturnum genaamd, zitting om xegt tespreken.D estadwasgeene
is reeds eene halve eeuw vöör de opkomst zelfstandige gem eente meerq niettemin w erd
van Rome door Etrnsoers gesticht.Zj ont- zj later de zetel van hetgladiatoren-oproer
'tdiusOJ8wikkelde zich zeer voorspoedig en wegens onder Spartaeln.Vervolgens zochtJ'
hare welvaartzag zj zich eerlang.blootge- sar haar op te beuren door eene kolonie van
steld aan de roofgierige aanvallen der Sam- 20000 Romeinsche burgersderwaartstezenden
nieten,zoodatdeverwjfde inwonersgenood- en haar metde wetten en voorregten van het
zaakt waren, om eene kolonie van Samnie- oude Capua te begiftigen,en nu verhief zich
tische soldaten in hare vest op te nemen en 4e stad weldra z00 sterk,dat Cieerohaareen
t&
g%&t%&
hun een gedeelte hunner landen afte staan. tweeie Rome k0n noemen. onder A'
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en Neroverkreeg zj doorveteranen-koloniën staatmoesten afstaan.Na1814 echterzjn zj
nieuwen toevoer van ingezetenen en behield in ItaliëeninDuiœ klandwederom opgetreden.
jners00k
haren bloeitotMn dentjd dervolksverhui- Men geeft den n=m van eapuct
zir en.In hetJaar389 naChr.werd erhet aan eene soort van erwten (zieonderdezen
Concilie van Capuagehouden,ZaMlengoroepen, naam).
0sa de verdeeldheid der Kerk inAntiochiëuit
Caput m ortuum .De scheikundigen van
den &reg te ruisaen.In 456 Tverd destad door vroegerentjd gaven dezeLatjnschebenaming
de W andalen verwoest4 0P hen volgden de aan de drooge zelfstandigheden,die bj eene
oost-Gothen, aan wier handen Narse.
% haar destillatie achterbljven.Thansgeeftmen den
ontrukte.Zj begon wederte bloejen,terwjl naam van caput mortuum ofdoodekop aan de
hetRomeinsche Keizerrjk ten valneigde.Na onzuivere massa jzeroxyde,die bj het beden ondergang van dit laatste werd Capua reiden van Nordhsuser zwavelzuurin deretol4
bj hethertogdom Benevento gevoegd en in achterbljft. Het is geelachtig-rood of rood
840 bj het vorstendom Salerno.Inmiddels van kleur en dient vooralt0thetpoljstenvan
heerschte er een zelfstandige graaf, en toen glas en naetaal.
Capybara isde naam van een Zuid-AmeCapua inlaatstgenoemdJaardoordeSaracenen
,datruim 1 Ned.ellang
verwoestwerd,trok hjmetdeinwonersnaar rikMnsch knaagdiernat
den heuvelTrioisco,waarhj denieuwestad wordt en van de uurkundigen den naam
bouwde welke den naam ontving van Nicô- van waterrarken (Hydrochoerus) ontvangen
polis.00k deze werd 17Jaarlatereeneprooi heeft. Het heefteen breeden,korten,platten
,re
ee
en
ko
ke
,s
tomp
t,kl
der vlammen, en 's graven zoon Lando 1 k0
enpb
dediO
renn.
De
teeennesnnuzijn
heine00g0n
alverwege
stichtte in 857 Nieuw-capua op de plek,wM r
thans de stad zich verheft,enwèlopdepuinen d00r zwemvliezen verbonden en hetiigchaam
van het voormalig Casilinum ,dehavenplaats is met dunne borstels bedekt. Ditdier leeft
van hetaloudeCapua.GraafAtltenolfwerdin aan de oevers van rivieren en meren, kan
zee
rteg
tesc
sh
appi
ge
900 t0t vorstvan Benevento gekozen,envan p
lan
noed
ni
du
si
we
ken
ge
,nsvo
ze
jn
dtke
zi
ucr
higme
vle
een
e
dien tjd afisharegeschiedenismetdievan
genoemd vorstendom vereenigd. Capua was zeerbegeerdeprooivoordejagers.Hetzwerft
durvan dehoofdstad en reçdsonderPandolf veelalin kuddenrondenonderscheidtzichdoor
I de zetelvan een aartsblsschop (968).Nu domheid en traagheid.
verrees Capua nogmaals t0t eene bloejende Caqueta of Jaketm is de na1am van eene

stad9 doch toen zj in 1156 in hetNorman- belangrjkerivierinZuid-Amerika.Zjontspringt
disch koningrjk werd ingeljfd,begon haar in het zuiden van Nieuw-Granadaaan deOosluister weder te dalen.Keizer Xoenraad III teljke helling der Cordillera)stroomt eerst
veroverde haar in 1250 en slechtteharemuren, in eene oosteljke endanineenezuidoosteljke
omdat zj aan de inwonersvan Napelshulp rigtinrvoorwaarts)wordtgrensriviertusschen
hadverschafttegenhem.Den BdenJulj1707, Brazillë en Ecuador 0n stortin de Braziliaangedurende den Spaanschen Successie-oorlogj sche provincie Alto-Amazonas zich uit in de
werd ztlbezetdoor den Keizerljkengeneraal Amazonen-rivier.Harevoornaamstezj-rivieren
Dtwn,en eerst den 24sten November1734kre- zjn de Caguan en deUapuapori,engedurende

gen deSpanjaarden haarterug doordecapi- haren benedenloop draagt zj den naam van
tulatie van den graaf ron Trawn. De Fran- Japura.Zj vormtden Arara-coara,een wa-

schen pam en haar in den aanvang van 1799 terval ter hoogte van 20 Ned.e!,en verder
in bezit,en eenige maanden laterwerd zj oostwaarts de stoomversnellingen van Cupati.
door Nelson veroverd.5T00r 't overige deelde Ilare Nvateren beginnen in Amilte rjzen en

ztl in de lotgevallen van het koningrjk zjn van Julj t0tSeptemberhethoogst.
Napels.
Carabas (Markies van) is de naam ,dien

Capucijnen is denaam vaneeneafdeeling de Gelaarsde Kat zich gaf in hetbekende

van de Orde derFranciscanen.Zj hebbenvan sprookle, en daarmede worden dien ten ge-

alle at-deelingen dierordedengestrengstenregel volge 00k kale pogchers bestempeld,die zich
en onderscheiden zich door eene wollen pj hetvoorkomen willen gevenvan grootegronden eene lange,spits-uitloopend muts ofeapue- bezitters.

cl,waarvan zjhunnaam Ontleenen,- voorts CarabMn, thans veelalkarabqn, noemt
zjn zj gesehoeid metsandalen.Hun stichter men een schietgeweer der ruiterj, hetis deItaliaan Matteo.
ft
d.
sé'
ï(1526),enhunne welk korter en kleiner van kaliber is dan

vereeniging is als orde van bedelmonniken dat van het voetvolk. De Spaansche naam
erkend dotll'paus Pauln III in 1535.In1619 earabina is afkomstig van het Arabische
ontvingellzjeenafzonderljkengeneraal,maar woord kar@b, dat wapen beteekent.Ruiters,

geruimen tjt
lmoesten zj metdeFranciscanen
strjd voeren voor hunne zelfstandigheid.Door
de Jezuïeten werden zj achtereenvolgensin
Spanje, Frankrjk en Duitschland ingeleid.

De ïeden derOrdewaren voortreFeljkeboetpredikers e1z bedelaars)doehdaaldenin de18de
eeuw door htznne onwetendheid meer enm eer

van carabjnen voorzienjdroegen den naam

van carabîniers.Deze werdenin1600inFrank-

rjk door Hendrik 1Fraan dezTvare ruiterj
toegevoegdj om bj den aanvang van hetgevecht het vjandeljk paardenvolk in verwarring te brengen;laterechtervormden zj afzonderljke regimenten.Bj de Oostenrjksehe
cavalerie waren zj dekeur-compagnieën der
regimentçn zware ruiterj. In de Pruissische

in de algemeene achting, zoodat zj in de
meestaEuropésche rjken,behalveinPortugal,
Spanle en Sidlië,hunne bezittingen aan den armée vo'ör 1806 had ieder escairon eenige
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carabiniers.T0n tjde van Napoïeon had men toegediendo vergifin 211teEboracum (Y0rk)
2 regimenten carabiniers,die zich door roode
helmkammen en roode kurasst
m van de kurassiers onderscheidden.Keur-compagnieënder
ligte infanterie dragen 0ok welden naam van

een einde hebben gemaakt aan de dagen van
kb
krerns. Otvccc/ll deed nu 00k de vrienden

carabiniers, terwjlmen in Italië de gensd'armes met dien van carabinièribestempelt.
De carabjn heetttegeljk metdeoverigevuurwapenen belangrjkeverbeteringen ondergaan.
De chassetlrs d'Afrique dragen hem aan een
.
riem overden schouder;00k wordthjwelin
een aan den zadel bevestigden holster gestoken en bj hetgevechtaan een haak vanden

zouden huldigen.Toen echtertevenszjnbroeder a1s imjeratorwerd begroet,nam hjlist
te baat. llp slootvrede met de Barbaren en
reisde metzjnemoederen zjn broeder naar
Rome.Aldaar betrokken de beideimperatoren
het Keizerljk paleis en zochten doorgewapenden zilth tegen elkanders aanslagen te beveiligen.W eldra werd Geta op een schjnbaarverzoeningsfeestin dearmen zjnermoe-

bandelier vastgemaakt.
Carabobo, eene provincie der Zuid-Amerikaansche republiek Venezuéla, grenst ten
noorden aan de Antillische Zee,ten oosten
aan Caracas, Aragua en Gtlarico,ten ztliden
aan Portuguéza en ten westen aan Barquisi-

zjns vaders om het lcven brengen en vel'-

langde,dat de troepenhem alsalleenheerscher

der vermoord? en Caraealla snelde naar de
Praetoriaansohe soldaten,gafhoog'op van de
gevarentdiehem bedrëigdenyenverzochthunne

bescherming onder de belotte!dat'hj hun al
de schatten zjjnsvadersz0uatstaan.Dekrjgs-

metoen 00r().Zjteldein1854op391D geogr. licden riepen h0m uit t0t keizer?vergezeldell
mjlen ruim 230000 inwoners,en harehooftl- hem naar den Senaat en pndersteuuden hem
stad is Valencia.Het noordeljk gedeelte is bj het vervolgen der aanhallgers van Geltn
bergachtig en bevat de schoonste en vrueht- en van zjn vader?die ten getalevan 20000
baarstestrekenvan ditgewest,terwjlinhet vogelvrj verklaard of'gedood werden.Ja,,hj
zuidenmild-besproeidellano'szich t
litstrekken. bodreigde zl
jne eigene moedermet den df
lt)d,
Het klimaat is er warm en aan de ktlsten omdat zj tranen stnrtteoverhetombrengen

ongezondq landbouw en veeteelt vormen er van Getg, en Papinianlt&'werd ttlr dood verde voornaamste bronnen vanbestaan.Erwordt oordeeld,omdathj weigerde,eenelofredete
veelkoFj,cacao en suikerverbouwd,enhet hotlden op den gt?pleegdell broedermoflrd.
stoombootverkeer doet er den handelaanmer- Toen men eens in den Cirltus een wagenmenkeljk toenemen.Behalve gemelde hoofdstad nar uitlaehte,die t0t degtlnstelingen van Cabehooren Puerto-cabello, Ocumare, Montal- raealla behoorde, deed de tyran de lagchers
van, Nirgua, San-carlos,Tinaco en Pa0 t0t door zgne ljfwacht neêrsabelen. Inttlssehen

de voornaamste plaateen.Zj ontleentharen wasztjn gezag,datOp detoegenegenheidder
naam aan hetevenzoo genoemde dorp,waar soldaten berustte, hoogst kostbaar. Toen hj
B olirar den 28sten Mei 1814 eene nederlaag de aanzienljke schatten valz Seromsverkwist
toebragtaan den Spaanschen generaalSalomon had,beron hj ztjne olzderdanen door afperen waarhj den 24sten Junj1821deoverhand singen ult te ptltten.Verbeul-dverklaring van
behield in den beslissenden slag tegeu de ge- goederen, nieuwe bolastingen, zelfs op erfeneraals La Torre en M orales.
nissen t0t 100/.t0eelzz.,waren aan degrde

Caracalla, 00n Romeinsch keizer, die van den dag? en eindeljk verleende hj aan

van 211--217 na Chr.regeerde,heetteeigenc'
lf,
sA'
l
treli'
l
u Ho
zfpzl '
lf,
sBassiqll'
l
4s Caljk X tzrHi
eaealla. J'wasde oudste zoon van den imperator Septémins& '
tw zf,
v en van Jklia.l?ozz3zlt:,
en aanschouwde hetlevenslichtte Lyûn den

alleingezetel
zen desRjkshetbtlrgerregt,om

verhiefhem in hetzelfde Jaal
' t0t Augt
lsttls,
terwt
jl de slaafsche Senaatdie beschikkingen
goedkeurde. In 201 werd hj lnet de toga
bekleed? in 202 t0t consul aangewezen,en
in 203 huwde hj met Plautilla,eenedoehter
van Plautianlts,die haareenrjken bruidschat
medegaf. Caraealla opende de reeks zjner
wanbedrjven methetuitdenwegruimenvan
zjn schoonvader en wedjverde voorts met
zjn broeder Geta in de verfoejeljksteverkwistingen. Daarbj waren de broedel-s met

elASeYennen,Waa1*
0Phjdenamen Xlemqnnle'
ll'
0n Germanlcns aannam.Daarna toog ht
jnaal'
Dacië, streed er met de Sarm aten en Gothen
(Geten)en spoedde zieh vervolgensnaarThracië.Hier wildehjder0lvervullenvanAleœander de Groote,metwien hjzich gaarnevexgeleek.Nubegafhjzichnaal
-Azië,eerstnaarpel'gamus,waarAsclepias (Aesculapius)hem van

van allen schatting te kunnen vnrderen.O0k
dit was ten laatste Onvoldoende vool- de
eisehen van het leger en vool,de gelzotzucht
van den Keizer.lltlvexveelde zich te Rome
4den April 188. Nadat hj als caesar en in en m aakte zieh gereed toteene reis naar de
197 alsimperatorwas erkend,vorleendezjn wingewesten. Eerst voexde hj in Gallië een
vader hem in 198 het gezag van tribuun en nietsbeteekenenden û9rlog tegendeAlemannen

eene ziekte genas, vervolgens naar llium )

waarhj plegtigheden instelde terherinnering
aan Achilles? en eindeljk naar Nifaomedië,
zoo geweldigen haattegen elkander bezield, waar hj den winterdoorbragt.Nu rlsttehj'
)
lx een porlog met deAl'mêniërsen
dat Sercrln hem m et zich nam ?Om tegen de zich uit v()t
Caledoniërs te strjden,die een invalhadden Parthers,doch de laatste vervieldtlol'detoegedaan in Brittannia. Hier poogde Caracalla gevendheid desvjands.Daarentegen nam hj
hetleyertegen zjn vaderin opstandtebren- Albyarns,koning der osroéners,opeeneverra-

gen,Ja?beproefde zelfs een aanslag Op zjn derljke wjzegevangen en veroverdezjnrjk.
leven.Alen meent dan ook,datverdriet over Opdergeljke wjzewildehjdenArménischen
zulk een afschuweljk gedrag benevens het Koning behandelen, doch de Arméniërs gre-
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pen naar de Wapenen, en het legervan Cara- tige beenen.Deze vogelleeftin geheelAmeCJJJ, werd geSlagen.Nadat hj eenigen tjd rika.
te Antiochia vertoefd had,bezochthjAlexan- Caraccas,eene provincie derZuid-Ameridria en rigtte ereen vreeseljk bloedbadaan, kaansche rephbliek Venezuêla, grenst ten
Om dat de ingezetenen zinspeelden op den noorden aan de Antillische Zee, ten oosten
moord,door hem aan zjn broedergepleegd. aan de provincie Barcelona? ten zuiden aan
Toen hj naar Antiochia was teruggekeerd, Guarico en tenwestenaallCaraboboenAragua.

vroeghj,('
m eenvoorwendselt0t00rl0gtevinden,de handeenerdochtervandenKoningder
Parthers,entoenhjeeneweigeringontving,verwpesttehjMêdiëenverschoondezelt'
sdegraven
derkoningenniet.Nadateindeljkaanzjneisch
voldaan werd, trok hj schjnbaaralsvriend
het land binnen, doch overrompelde er de
zorgelooze krjgsknechten, deed hen ombrengen en gafdaarna hetland over aandewilleketlrzjnerwoestesoldaten.Daarnaversierdehj

Zj bezatin 1854 op 284L geogr.mjlenruim
170000inwoners.- Tevoren vormdezjmet
Aragua en Guarico éél
z gewest,dat op 1598

D geogr.mjlen'/qmillioeninwonerstelde,en

behoorde sedert 1526 aan de familie Welser

uit Augsburg.Zj werd echter in 1546door
de Spanjaarden in bezitgenomen en bleeft0t
in 1810 een Spaansch gewest.Toen werd zj

het tooneelvan den opstand onder M iranda,
vervolgensvan dien onder Bolivar,enin 1821
zich metdennaam vanPartAïcl.
:engafzichhet een bestanddeel van de republiek Columbia,
Voorkom en van e0n OverBrillnaar Yan geheel waarmede zj den 17denNpvember1831 den
het O0st'
0n.Ntl maakten de Parthen zich ter staat Venezuéla vormde. Hetland is erverwrake gereed, doch de Keizer beleetie hun deeld in eene bergstreek en in vlakten.De
opstand niet.Hj waande zich gestadig door eerste omvat het rotsachtige ktlstgewestmet
dolkenbedreigd,enzjnontrustiggewetenzocht uitm untende havens en vruchtbare dalen,ter-

heil bj desterrewigchelarj:allestadhotlders wjl t0t de laatste uitgebreide lage lallden,
desrjkshadden last,om Opelkevoorspelling hooge savannen en groote oorspronkeljke
te letten en hiervan berigt te geven.'Weldra
zond de stadspraefect te Rom e een briefaan
Caraealla naar Syrië,de voorzegging bevattende van een Afriltaan, dataan M aerinns,

wouden behgoren. Het klimaatis er in sommige streken zeer warm ,elders koud,en Over
het geheel gezond. Landbouw en veeteelt,

ven,die nu het besluitnam ,om zich doorden
dood des Keizers veiligheid te bezorgen.S0mmigen legioenen waren ontevreden, en het
gelukte M aerin'
us, den hoofdman Martialis
t0t het vermoorden van Caraoalla te bewegen. Deze werd op een pelgrimstogt van
Edessa naar den beroemden maantenzpel te
Carrhae door den dolk des hoofdmans omge-

Venezuéla, zoodat de voornaamste rege
'ringsautoriteiten aldaar gezeteld zjn Ofbjeenkomen. Voorts is er een aartsbisschop, eene

handel en njverheid zjn erde bronnen van
een gunsteling van den imperator,en zjne bestaan. Men heell 0r beste 0aCa0) voorts
zonen de heerschappj over het Romeinsche koëj,indigo,vanille enz.
rjk zou ten deelvallen.Toevalligkwam deze De evenzoo genoem de stad is de hoofdstad
tjding heteerstin handen van Maerin'
us zel- van deze provinde en tevens die van geheel

centrale universiteit enz.Zj ligt 1'
/zgeogr.
mj1ten zuiden van harezeehavenLaGuayra,
aan den zuidwesteljken voet van den Sllla
de Caraceas (Q700 Ned. elhoog) in een bekoorljk dal,metkoëjplantages en boomgaar-

bragt (217),en de slaafsche Senaatplaatste den versierd. H et klim aat is er zacht,doeh
hetkeizerljk monsteronderdegoden.- Ca- weleens onderworpen aan eene sterke wisseracalla Ontleende dezen naam aan het even- ling van temperatuur.Tn deJaren 1644,1770
zoo genoemde kleed der Gallische soldaten, en 1780 is zj door aardschokken geteisterd
datvan kap en mouw en voorzien was en t0t en den 26sten M aart 1812 dooreenegeweldige
op dedjen - bj den Keizert0top devoe- aardbeving verwoest,waarbj 12000mensehen
tcn - nederhing.

Caracara is de Zuid-Amerikaanschenaam

om hetleven kwamen en hetaantalinwonel's

van 50000 t0t20000 daalde.W éliszj daarna

van twee roofvogels uit de familie dervalken. w ederOpgebouw d,maar op m inder grootsche
De gewone zwamtkoppi
ye Ccz
rcccz
rc (Falcobra- schaal, en 00k thans n0g vindt men in de
siliensis L.,Brazillaansche adelaar), uit het voorsteden vele bouwvallen.Dehuizenhebben
geslacht der slangen-adelaars,is zoo groota1s ergeene verdiepingen,destraten zjnregten
een visch-adelaar,metwitte en zwartedwars regolmatig aangelegd en metgasverlicht.Men
strepen versierd,e11heeft witte borstvederen, hqeft er 16 kerken, waaronder zich 6 k100een zwarten kOp, zwarte dekvederen op de sterkerken bevinden en 3 nonnenkloosters.De
vleugels,zwarte punten aan destaartvederen, hoofdkerk 00n grootsch maar smakeloos ge-

eene bruin-gelewashuidenOranje-gelebeenen. bouw ,heeftdeaardbevinggetrotseerd.ZjverHj isrank van ligchaam en bezitlangeslag- heft zich lan de Plaza major,en aan datpennen f,
n vtlrige oogen.Hj is de meest- zelfdeylein verrjzen hetregéringsgebouw met
nlsteriéle bureaux en de vergaderzalen
Fewone roofvogel van Paraguay en maakt ddeermi
Vertegenwoordiging, voorts hetuniversiJagt Op allerleikleinedieren.Hetwjfjelegt
van Augustus t0t October 2 puntige,bloed- teitsgebouw en hetbisschoppeljk paleis.Berood gevlekte ejeren. - De '
tvitte Ctvlclrl halve de universiteit,w elke 27 hoogleeraren
(Falco degener 111.
4, t0t het geslacht der en ruim 800 studenten telt,vindtm en ereene
visch-adelaars behoorende,heeft de kleurvan hoogeschool voor geneeskunde, een seminagelen oker,een bruin-gestreepten k0p,bruine rium , eene militaire academie,eene schildervleugels)rug- en staal-tvederen enblaauwach- school,eene openbare boekerj enz. Er zjn
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goede boekdrukkerjen, genootschappen t0t d00r de Franschen in 1799 ingestelde Na?0bevordering van den landbouw , een telegra- litaansche - Republiek en belette meteenlge
yhisch bureau? een schouwbtlrg,en de stad weinige schepen de landingeenerSiciliaanschls hetmiddelpunt van een belangrtjken han- Engelsche vloot. Toen Wl-#b zich vervolgens
del.De voortbrengselen des lands,zooals ca- van Napels meester maakte,werd Caraceioli,
cao,tabak,indigo,katoen,verfstof,kinabast, in strjd metdevoorwaarden dercapitulatie,
huiden enz.,worden eruitgevoerd.- Destad in hechtenis genom en, door de Junta onder
is in 1567 door Dilgo .lpt
stz#(Igesticht en be- voorzittersehap van Speziale ter dood veroorstempeld met den naam van SantiagodeLeon deeld,aan deravan zjn fregatopgehangen
de Caraccas.Ztjontwikkeldezichvoorspoedig, en hetljk in zeegeworpen.
werd in 1595 door de Engelsehen veroverden
Caractacus, koning der Siluriërs (in

verbrand,en in 1766 dooreenebesmetteljke Zuid-W allis)in Brittanje,was ten tjdevan
ziekte Ontvolkt. In den vrjheidsoorlog met keizer Claltdi'
aseen geduehteteqenstanderder
Spanjevervuldezj eene belangrjker0l.
Romeinen.'
W èIondervond hj bIJhexhalingde
Caracd ,zie Carraeei.
nederlaag,maarhj gevoelde zich nooitove1
*Caraceioli is de naam van een der oud- wonnen en volhardde gedurende 9jaar inden
steadelljkeqeslachten teNapels.Hetis,naar strjdtegen d()vreemdeverdrukkers,totdatde
men meent, ln de 9de eeuw uitGrielkenland praetor Pabli'
ts Oy/p'
r1,
$zjnelegerplaatsstorderwaarts getrokken,verdeelt zichi1
zQljnen, menderhand veroverde en zjn gezingevangen
en bezit 12 vorstendommen, 27 hertogdom- nam . De Koning ontslzapte,m aar w erd ver-

men,26 markiesaten en 52gaafschappen.De raden en uitgeleverd. Toen bragt men hem

grondlegger dier grootheid ls G-lanni Ccfrcc- naar Rome,waar hj luistermoestbjzetten
cipli,een arm edelman,diein 1415 sec,retaris aan dentriomf,dochhjsprakiutegenwoordigwerd van koningin Joltanna 11 va,lz Napels. heid Yall keizer Clandilts met zooveelWaar-

Deze schonk hem hare bjzonderetoegenegen- digheid en kalmte,dathj zjnevl
'jhttidhe1'
heid en dientengevolge het hertogdom Melfl,
de waardighoid van connetable elzgroot-senechal, benevens den titelvalz hertog ran #r$'cenza, graaf ran Hwel/lo e1z heer 'van O(r.p?w .
Toen de gunstelingdaarenbovelzhethertogdom
Amalflen het vorstendom Salerno bogeerde,
en de K oningin ditaanzoek w eigerde,behan-

kreeg. Do0r het volk, den Senaat en het

leger met eerbewjzen overladen? keerdehj
naar zjn vaderland tertlg,bleefeen trouwe
bondgenoot der Romeinen,en Overleed in 54
na Uhr.

Carafa tA'
lichelelofCaraf'
a,kapelmeoster

te Napels,werd aldaar geborelz i11 1787,O11t-

deldehj haarop eenezo()onwaardigewjze,
dat zj eenbevelschrit tegenhem uitvaardigde,
bj welksvolvoering Caraceiolihetleven ver100r (1432), waarna zjne goederen Nverden
verbeurd verklaard.

ving er onderwjsaan heteonsel'vatorium en
sehreefonderscheideneopera'sin denstjlvan
Rossini. Zjne melodieën zjn aangenaam en
vloejend 0n de aooompagnementen zoer eenGioranni Ctvtzccïolï, voudig. Ztjne opera'
s zjll!Wat de 11otel b0-

vorstran .
Ve(/l,hertog v@n T'
rezkpde,Ascol'
len treft,nietlastig,m aar vereisehen veelgevoel
Soria,was groot-senechalvanNapëlsen maar- en een goedeltsmaak.T0t de beste behooren

schalk van Frankrjk.- M arino Otzrt
zccitkK, Gabriéle(1818)'' Lesolitaire' Xasaniello''
geboren te Napels in 1468,werd door LeoX
11 Pavia'' La vifllette (1827)'7en rLa Fibenoemd t0t Apostolischprotonotarius.In 1518 ancêe de Lammermoor (1829)''.
ginghj naar Duitsehland,olz1KarelTrgeluk
CaraFa is denaam van een adelljk Natewenschen bj hetaanvaarden vandentrooll politaansch geslacht. De naam wordt door
en den Keurvorst van Saksen te bewegen tot sommigon afgeleid van hetfeit,dateenridder
uitlevering van Izatlter.Hj verkreeg de gllnst uit hetgeslacht Caracc'
lolihetleven van keides Keizersen trad in zjnedienst.Karel Tr zer Otto I methet zjne redde,waarna deze
verleende hem het bisdom Catanea) verhief met3 vingers en m et de woûrden ,,0 cara fe
hem m et den hertog van M ilaan in den gra- (0 dierbare trouwl''het bloed van hetharnas
venstand,en hj werdnaden doodvanlaatstge- des dapperen wischte,zoodathiervan zoowel
noemde stadhouder in zjne plaats.Htjover- de naam als de 3 lichte strepen in hetwapen

leed in 1588, en zjn zoon Galeazzo,geboren afkomstig zjn. B'
layio xl.
l#ïzltvi daarentegen
in 1517,was een dervermaardsteaanhangers verklaart, dat de naam afkomstig isvan eén
'
van het Protestantismus in Italië.Inweerwil uit het geslacht Shmondi,die ter eere zjner
van de smeekingen en bedreigingen zjnsva- moeder Cara den naam van nCarae JJI:
dersverliethj de R.Katholieke kerk enzjn Lcara's z00n)''z0u hebben aangenomen.Een
vaderland;hj vestigdezich teGenève,waar zoon van laatstgenoemde,Richard genaam d,
de aanweziglleid van Calrl
jn hem boeide,en vlugtte in 1047 voor de Saracénen naar Naoverleed er in 1586. - Een markies Carae- pels,waar zjne nakomelingen alsadmiraals
cipli, geboren in 1711, was in hetmidden en hertogen zeer in aanzien waren.Hertog
der 18de eeuw van wego het H0fvan Napels Seryi'lts Trf gaf aanleiding t0t den togtvan
gezantte Parjsen teLonden en Overleed te keizerLotltari'tts 11 naarNapels.Latersplitste
Palermo in 1789als.onderkoningvan Sicilië.- deze stam zieh in 2 takken,die volgens de
Franeeseo,maxkies Caraeeioli,een verdienste- wapens den naam van della qs.piz)c (van den

ljk Napolitaansch admiraal,bevond zich ge- doorn)endellastatera(van deweegschaal)voerruimen tjd bj de Engelschemarine en nam denenzichdaarnain17verschillendeljnenverin 1793 deel aan de verovering van Toulon. deelden.'
l'
0tdebelangrjkstepersonen,vandit
Laternam hj dienstbjdeParthenopeïsche- uitgebreide geslachtbehooren Olirilro,geboren
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in 1406,kardinM l,aartsbisschop van Napels Antonio,graaf ran
t0t de li
J11 der
en tevenB admiraal eener vloot, door paus heeren, later hertogen van FPC-JC behoorend,
Mœtws fT'
r tegen de Turken uitgerust,waar- wasKeizerljk veldmaarschalk,kwam aanhet
mede hj in 1472 Smyrna en de haven van H0f te W eenen, werd weldra hoofd-oëcier,
Satalia in Afrika veroverde. In 1482 bragt ging in 1683 als gezantnaarW arstshauen Onthj den vredet0tstandtusschen Siœt'
usIFen rukte in 1687 de vesting Erlau aan de Tur-

koning Ferdinand en hj werd achtereenvol- ken.Hj maaktezich schuldigaan wreedheid

gens kardinaal-bisschop van Alba, Sabina, en verraad,maar verkreeg niettemin van het

Ostia en Velletri,wurna hj te RomeOver- Hofde heerljkheid W ucsin en de ordevan
leed den zosten Januarj 1511. G'
ioranni hetGulden Vlies.Hj overleed in 1693.
Tï/fro Caray'
a werd pausonderdennaam van Carasana Lam.,een plantengeslachtuit
Panlus IV. - Carlo,kardinaalen neef van de fàmille der peuldragers(Leguminosae)en
dien Paus,werd geboren te Napels in 1517, door Linnaensbj hetgeslachtRobiniagevoegd,
bevond zich eerstin dienstvan denkardinaal
Pompeo Colonna en van Piltro .faf#prico I'arneze, hertog van Castro, streed onder den
hertog van .rt
a--c in de Nederlanden,voegde

onderscheidt zich van dit laatste door een
niet-tweelippigen kelk en eene meer rolronde
peul. Het Omvat hooge heesters met evengevinde bladeren en stekelpuntigeblaadlesen
zich bj de orde der ridders van Malta en metgele bloemen.onderscheidene soorten uit

werd door zjn 0om t0tkardinaalbenoemd. de noordeljkegewesten van Azië,zooals C.
Toen de Paus de familie Colonna van hare fruteseens Deo., C.J'
lkfl Poir., 0.microgoederen ontzetteen dieaanzjnneeftoewees, plt
ylla Ddc.,C.pygmaea Dee.enz.zjnsierljke
ontbrandde er een 00r10g tusschen hem en gewassen,die t0tverfmajing vanparkendiePhili
ps 11 van Spanje,dieevenwelgunstig nen.De zaden van sommige soorten zjn eet-

v
00r Cawaya eindigde.Toch zag dePauszich baar en verschaFen een uitstekend voedsel
later genoodzaakt, om w egens afpersingen voorpluimgedierte.Debladerenworden doorhet
zjn neefuitRomete verbannen.Zjn Opvolger Pi't&8 TTr deed den kardinaal gevangen

V00 met graagte gegeten,de w ortels hebben

een aangenamen reuk,en 00k hethoutiszeer

nenaen en Avorgen.-- (GoranniCgrllrl,graaf bruikbaar.
ran Jfolfprïo en een broeder van Carlo,werd
Caraglio (Gioranni J'
lcq.
po), Caralio of'
îu , een beroem d Itallaansch graveur,
wegens het ve= oorden van zjne gemalin Carali'
door P ins T'r ter dood verwezen.- A ntonlo teekenaar en stempelsnjder, werd volgens
CcrgFt
x)geboren te Napels in 1538,genoot sommigen in 1500 teParma,volgensanderen
doorden lnvloed van zjn oudoom Paul'
l
u IV in 1512 te Verona geboren,ontvlngonderwjs
eene voort
reFeljke opvoeding, sttldeerde te te Romeenhad zjn naam reedsgevestigda1s
Padua i
ndereqten,en werd doorPi'
ts V be- graveur,toen hj zich geheelen alwjdde
noemd t0tkardlnaalen voorzitter dercongre- aan hetstempelsnjden.Hj overleed in 1570.

gatie t0tverbetering van den Bjbelen t0t
verklaring derbeslulten van het Concilie van
Trente. Later WaS hj bibliothecarisbj Gre#ori'
..
x XIII en overleed in 1591,onderscheidene geleerde werken achterlatende.- Piltro
.Z'
?xï./ Cara
fa,geboren te Napelsden 18den
Julp 1581,studeerde te Venetiè'en te Napels
in de regten en in de godgeleerdheid en be-

Caraïben of Cariben is de naam van een

weleertalrjk en krjgshaftig Indiaanschvolk,
dat vööl' de ontdekking van Amerika niet
alleen de Caraïbische eilanden of de kleine

Antillen (zie onder ditwoord),maar0ok het
noordeljk gedeelte van Zuid-Amerika of de

gewesten aan de Orinoco t0t aan de Amazonen-rivier bewoonde. H et was toen verdeeld
gafzich ten tjdevan Pal
tl'
tts V (1607)naar in meer dan 200 stamm en,die verschillende
Rome, waar hj wegens zjne geleerdheid in talen spraken. In W est-lndië is het thans,
hoog aanzien stond.Gre-qori'
as X V benoem de metuitzondering van eenige geringeoverbljfhem in 1621 t0t kardinaalen Urbqnns VIII selen op Trinidad,geheel verdw enen,m aarin
sohonk hem in 1623 het bisdom Tricarico en het zuidoosten van Venezuéla en in Guyana
zond hem a1s nuntiusnaar de Nederlanden en is het n0g zeertalrjk.DeCaraïben noemen

naar Duitschland.Na zjn terugkeervestigde zich Carain en bewerentdatzj uitNoordhj in zjn bisdom een seminarium,waarna Amerika afkomstig zjn.Reedsten tjdevan
Innocentius .'
r hem t0t kardinaal verhief en Col
mmb'
l
gsverstonden zj de kunstom vankaa1s legaat naar Bologna zond.Hj overleed toen geweven stoFen te vervaardigen en die
in 1665.- Gconimo CA J-FJ,luitenant-gene- rood te verwen.Zj vereerden een hoogerweraal bj het Spaansche leger,een neefvan Z0n en 00k een stamvader,die uit denhemel
den kardinaal Antonio,werd geboren te Na- was nedergedaald,en warenalsmenscheneters
pels in 1564,en diende in 1587 en later 0n- zeer gevreesd.
der den hertog ran Parma in deNederlanden,
Caram el.Debekenderietsuiker (t?,a11,,

terwjl hj zich vervolgens Onderscheidde bj 0,1) ondergaat bj verwarming eigenaardige
de bestorming van Lagny en bjdeverove- veranderingen. Zj smelt bj 1600C. zonder
ring van Amiens.Daarna diende hj onder in zam enstelling te veranderen en w ordteene
den aartshertog Albrechten nam deelaanden taaje massa, die na de afkoeling doorzigtig
slag bj den W itten Berg bj Praag (1620)en bljft.Klimt de warmte tot 2100,danontstaat
aan dienbjMilaan (1621).DeKeizerbenoemde ereene Ontbinding,waarbj de elementenvan
hem t0t rjksvorst,en de Koning van Spanje 2 moleculen water ontwjken,en de caramel
tot kapitein-generaal van Aragon. Hj ovem of gebrande suiker (C1a H1a O,)bljft achter
leed te Genua alsluitenant-generaalin 1638.-

in de gedaante v&neenednnkerbruine,hygro-
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scopische,in watergedeelteljk oplosbarestof,
die niet zoet van smaak en ook nietmeer
voor gisting vatbaar is.W aarschjnljk iszj
geene standvastige scheikundige verbindinq,
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Pella de zetelwerd der Macedpnische gebieders. Hj onderwierp n0g meer omliggende

vorstendommen aan zjneheerschappjenwerd
alzoo de stichter van het Macedonischerjk
maar bestaat, volgens Gllis,uit3 verschll- (757vôôrChr.).
lende stoâbn, die men door het roosten van
Carapa Aubl.,een plantengeslachtuit de
suikerverkrjgt,nameljk caramelan,caramelen familiederTernstroemiaceën,onderscheidtzich
en caramelin.
dooreen4-spletigen kelk,eene4-bladigebloemEenefraajedonkerbruineoplossing vange- kroon,kruikvormige,getandehelmdraden,een

brande suiker in water, .
w ikertinduur ge- 4-hokkig vruchtbeginselen eene4-kleppiget6naamdj wordt veel gebruikt t0t hetverwen t0t lz-zadige zaaddoos. Het omvat boomen
van wjn,likeur,azjn,gommadeenz.om ze uit de keerkringslanden met gevinde blate bereiden doetmen mellssuikerin een groo- deren. 0.y'
lbyanensis xH ùl. is een der grootten koperen ketel m et een weinig water en ste boomen van Guyana en heeft bj eene
hangt dien boven 'tvuur onder gestadig 0m- hoogte van 25 Ned.el eene dikte van ongeroeren.Er komen bellen op de massa,eront- veer1 Ned.elin middelljn.Debladerenzjn
wjken brandig riekendedampen endesuiker- ongeveer 1 Ned. el lang en onbehaard,de

oplossing verkrjgt eene donkerbruine kleur. blaadjes kort-gesteeld, de bloemen klein en

Nu neemt men denketelvanhetvuur,laathem wit.De roodbruine bast wordtin Guyana als
een weinig afkoelen en voegt er voorzigtig maarmi
ddel en tegen de worm en gebruikt)
kleine hoeveelheden warm waterbj,Om de en ulthet zaad wintm en de carapa-olie,die
massa op te lossen.Na eenevolkomeneafkoe- in Europa in den vorm van boter wordtaan-

ling gietmen hetvochtin Eeschjes,diegoed gevoerd en t0t de beste middelen teqen de
gekurktworden.Bruine stroop,op dergeljke wormen behoort.- 0.ywineënsi.n Dœz.ls een
wjze behandeld,leverteen minderfraaipro- groote boom,dieaan de Senegalen in Guinea
duct.W oxdt het verhitten van desuikervoort- voorkemt,met zeerlangetakken,dergeljke
gezet,dan ontbindtzj zieh n0gmeer:k00l- bladeren als de voorgaande soort en bloemzuur,azjnzuur,aceton en metaceton ontwi
j- arenmetbleek-rozenroodebloemen.Menstampt
ken en erbljfteenebitter-smakendestof,het de donkerroode zaden en werptze in kokend
roostbitter (assamar)achter,datbj vermeer- water,waarna debovendrjvendeglieverzaderde warmte in eene blaasvormig uitgezette meld en door de Negers uitwendig als een
suikerkoolOvergaat.Zetmeelsuiker,opdezelfde algemeen geneesmiddel gebruikt wordt. wjre als rietsuiker behandeld,verandertbj 0.molltooensis Lam.groeit aan hetstrand op
1400C. reeds in caramel,welke op die van deMolukken en Fordt 10 Ned.elhoog.Deze
erhangende aren met kleine
rietsuiker geljkt, maaar toch daarvan Ver- boom draagt neschilt,- althans volgens Gllis.
geelachtigebloemen,enzjnevruchtengeljken

Caranna ofcaranna-ltak's(resinaofgummi op granaat-aypels,maar zjn veelgrooteren
caranna) geljkt op gualac-hars en w ordt te bevatten brulne, hoekige zaden, zoo g1'oot
Mexico in massa's,in rietbladerengewikkeld, als kast
anjes.Het hout is roodachtir,fkaai
of in pjpen in den handel gebragt.Deze geaderd en hard.De bittere w ortel dlent a1s
stofisvan buiten donker-grjsen van binnen geneesmiddelbj buikloop en debitterezaden
roodachtig-bruin, aanvankeljk taai en later bj koliek.
broos, aangenaam van reuk en bitter van
Carascosa (Xichele,baron),00n Napolismaak.Zj is volgens Deeandolle afkomstig taansch generaal,omhelsdebjdeomwenteling
van Bwrsera tzelm ïzltzftz Fr.envolgensanderen van 1796derequbli
keinschepartjenontkwam
van Ieoa CA JU J ofAmyris Caranna .fT- ù. bj de restauratleaan deballingschap.Bjden
Caranus, een Dorisch krjgsbevelhebber terugkeerderFranschen in 1806schaardehj
en de stam vader van het Macedonische vor- zich Onder de vanen zan Josqlt Ntv oleon en
stengeslacht, was volgens Deaippns en Eqse- nam als batal
jons-chefdeelaan den Oûrlog in
Iîfz.
v een nakom eling van den Heraclide 1e- Spanje.In 1814 moesthj a1s divisie-generaal
//$8/11.9, een Z00n Van Aristodemidas en een inhetOostenrjltschNapolitaanschelegertegen
broeder van Phidon, koning van Argos.Hj de Franschen vechten,doch reedsin hetv0lverzamelde in den Peloyonnesus eene schaar gende Jaar trok hj met zjne divisie tegen
van krjgshaftige Jongellngen, waarmede hj Oostenrjk te velde en Onderteekende met
tegen Macedonie te velde trok.V00r verleen- andere Napoli
taansche generaalshet krjgsverden bjstand schonk koning Orestes hem de drag van Casalanza. Na de restauratie werd
helft van zjn gebied,enhj voerdeerheer- hi
j t0t rninister van Oorlog benoemd en hj
schappj gedurende30jaar.Andersishetver- kreep in last, om met de trouwgeblevene
haal van Justq'
nlts,bj wien wj lezen,dat Konlnkljketroepen deafvalligenaanteKsten.
hj volgenshetorakel,geleiddooreenekudde Hiermede draalde hj zoolang: totdat zjne
geiten,een rjksgebied zou zoeken.Toenhj afdeeling zich met de opstandehngen verbroehetlandschap Emathiabereikthad,dronghj derde, waarna hj wederom zjne krachten
bj nevelachtig wedertegeljk meteenekudde wjdde aan deomwenteling.- Nu nzoesthj
geiten en gevolrd door zjne onderhoorigen tegen de oprukkende Oostenrjksche benden
de stad Edessa blnnen,maakte zich vanhaar den weg van Terracina naar Napels verdedi-

meester en noemde haarEgéae(Geitenstad). gen,dochhj werderomsingeld,enzjncorps
Hj verhief haar t0t zjne residentie,en zj uiteengejaagd.NahetdempenvandenOpstand
bleefde begrM fplaats derkoningen,toenlater ontsnaptehj naarBarcelona,werdbjverstek
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ter dood verûordeeld en nam de wjk naar
Enqeland,waarhjzjneaMémoireshistoriqqes,
polltiques d militaires sur la révolution du
royaumedr Naplesen 1820''uitgaf.
Carauslus (Marcus Aurelius Valerius)of
Cltaraltsio,een Romeinsch veldheer ten tjde
van Diodetianus en M aœimlniann ,overweldi-

gervanBrittanje,wasvan afkomsteenMenapiër,onderscheiddezich in den oorlog(285na
Chr.) en werd door laatstgenoemden Keizer
belast methet opperbevelover de vloot,uit-

gerust om dekusten van België en Armorica

Kngler niet ten onregte vergeleken met de
begrafenis van een hoofdman der Zigeuners.

T0t zjne grootste gewrochten behooren de
schilderjen aan den wand eenerkapèlin de
kerk San Luigi dei Francesite Rome.Zjn
losbandige en ruwe levenswjzewasin Overeenstemming met zjn eigenaardigen kunstenaarsgeest. Hj haalde zich daardoor vele
moejeljkheden op den hals,moest wegens
een moord Rome verlaten envertoefdeeenigen
tjd te Napel*.Eindeljk kwam hj te Malta
en werd er, wegenszjn voortreFeljk stuk,

tegen de Frankische en Saksische zeeroovexs de onthoofding van Joltannes,door den grootte beschermen.W egens verduistering van geld m eester van de orde der Johannieten t0t rid-

werd hj terdood veroordeeld,zoodathj de
vlugt nam naarBrittanje,waarhj degt
mst
der Romeinsche legioenen verwierfen zicht0t
A'
ugnst'
usdeeduitroepen (286 na Chr.
).Gedurende zjne i-jarige heerschappj verdedigde
hj degrenzen van zjn rjk tegen de Caledoniërs, lokte tlitstekende kunstenaars van het
vaste land naar zjn gebied, verkreeg de
vriendschap der Franken,nam hunneJongelingen in zjn legerop enmaaktehenbekend
met de krjgskunst en de scheepvaart.Zjne
vlooten kliefden hetKanaal,de Noordzee en
den Atlantischen oceaan,stevenden naar de

monden van Rjn en Seine en verbreidden
den schrik van zjn naam t0taan de zuilen

der geslagen. Doch 0ok dââr bleefhj niet

lang: wegens een gevecht werd hj in den
kerker geworpen,ontsnapte en begafzich op

wegnaarRome.Hj kwam echter nietverder
dan PortoErcole;hierwerdhj overvallenen
gewond,waarnahjweldraoverleed(1609).O0k Polidog'o Ot
zl#tcrl (zie Onderdezennaam)
droeg wegens zjne geboorteplaats den naam
van Caravaygio.

Carbo gnz.:zie Kool.
Carbollne is de naam van eene zware
olie meteen aanzienljk koolstofgehalte,door
Philippste Keulen aangew end t0tverlichting.
Zj is in dampkringslucht niet ontvlambaar,
maar geeft m et zuurstofeen zeer sterk licht.
onl zuurstof te bekomen,volgt Pltlli
pns de

van Hero.les.X lzïzzlizlitzzl'lr: zond in 291 Constanti'
tts tegen hem te velde, die weleenige methode van Mallet,berustende op de elgenvoordeelen behaalde, maar tevens door een schap van koperchlorure,Om zuurstofuit de

storm zjne vloot verloor. Gedurende het dampkringsluchtop tenemenenhaarbjhooge
bouwen van andere sehepen sloten de Keizers tem peratuur w eder afte staan.Hetkoperehlomet Caraltsi'
.s een verdrag,waarbj bepaald rure wordtuitkoperchloridedoorverwarming

w erd,dat Batavië van Frankische zeeroovers verkregen.Ditl
aatstewordtmet33% porseZOR Yvorden gezuiverd,tervijlzjheuainzjne leinscherven vermenyd,om hetzamenpakken
waardigheid erkenden.EenJaardaarna werd tevoorkomen en verllestbj deverwarmingin
hjCa
doroavaca
réén zjnerdienstknechten vermoord. de eerste plaats ($hloor,zoodat koperehlorure
is eenestadindeSpaansehepro- achterbljft. In de plaats van het Ontwjkend
vincie Murcia aan eene evenzoo genoemde chloor komt nu zutzrstûf uit de dampkringsk'
i
jrivier der Segura.Zj telt Ongeveer 15000 lucht en er (mtstaateene basisoheverbinding,
inwonersen lleetlinharenabjheiduitmuntende van welke zich bj verwarming de zuurstof
wj
Cnbergen enkde staladieten-grotBaryuilla. afzondcrt.Het vermogen van het Lhlorure om
aravagglo (Michelangelo Amerlghi of zutlrstof Op te nemen,gaat nietverloren;de

Merighida),een beroemdItaliaansch schilder, opslorping geschiedtbj gewonetemperattlurin
werd yeboren te Caravaggio op hetgebied 2 of 3 uur,maar nagenoeg oûgenblikkeljk,
van Mllaan in 1569. Nadat hj te Milaan en wanneerm en w aterdamp en ltzchtvan2000C.
te Venetië zich yeoefend had in de schilder- op hetchlorure laat w erken.Hetafgeven van
kunst,begafhjzlch naarRome,waarhj in zuurstofgeschiedtbj 4000C.,en van 50Ned.
verzet kw am tegen deoppervlakkig-idealerig- pond chlorure verkrjgt men telkens 1,3t0t

ting der schilderkunst, welke in die dagen 1,5 teerlingmeter zuivere zuurstof,welke na
vooral door Gilneppe Oe.
:Jribegunstigd werd. condensatie van den waterdamp in eenwasthgtstreeks naar den
zi
j gashouder gaat.
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a
n Caravagjo,hevige toestel regebr
artstogtenop eenenatuurljkeenmdrukwek- Bi
j het uik Tvordt met 40 t0t600/:
kendewjzevoorte stellen.Zjnegeliefkoosde dampkringsluchtvermengd ennaardenbrander
onderwerpen,tooverj,moordengeheimzinnig der carboline gevoerd. Deze laatste bestaat
verraad,zjnontleend vanhettjdperk!waarin uit zware, vloeibare koolwaterstoFen en is
hjleefde.Eenzjnermeest-geroemdeschllderjen niet duur. De lamp is zöö ingerigt, dat de
bevat eene voorstelling van valsche spelers zuurstof door een ronden brander horizontaal

en bevindt zich te Rome. Zjne schaduwen
zjn krachtig,zjne achtergronden diep.OOk
bj het behandelen van gewjdeOnderwerpen
verloochende hj geenszins zjne zucht naar
werkeljkheid,- zeltbzöö,datonderscheidene

in de vlam wordt gebragt.Lampeglazen zjn

onnoodir, en de verbrandingsproducten nid

kwaljkrlekend.Dekouswordtnietafgeknipty
m aar telkens na 2 m aanden vernieuw d.
Zulk eene verlichting,gewoonljk carbozy-

donr hem gepenseelde stukken hierom uit de p-zl-lw lïcAfïzw genaamd, beveelt zich voor
kerkenwerdenverwjderd.Eenegrafeggingvan vuurtorens,schouwburgen,fabrieken,stationsçl
trqqtusbiq ketYatic- % Rome,worqteor pleinen) straten enz.,zeer sterk aan,zoowel
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door hare ongemeene goedkoopheid als door straft. T0t aan het einde van den FranschSpaanschen 00rl0g en de vernietiging der
hare lichtgevende kracht.
Carbonari Of Kolenbranders is de naam Coxtes-constitutie waren de Carbonaxijverig
der leden van een geheim staatkundiggenoot- werkzaam :menzegt,daterteParjshonderde
schap in Italië dieeerstin 1820tevoorschjn venta's bestonden,en in 1821 maakten 25
traden,maarreedstentjdederjongstoFransche Prefeden melding van hetbestaan van zulke
omwenteling teNapels zich vereenigden.V01- vereenigingen in hunne departementen. Men
gens de pstoria d'Italia''van Botta namende sehattehetaantalledenin Frankrjkop60000.
republikeinen gedurende de heerschappj van Na de zegepraal der restauratie in Spanje en
M'
uratde vlt
lgtnaarde bergklovenderAbruz- bj de reactiedaarvan op Frankrjk bepaalde
zen, vomnden er eene geheime vereeniging zich de werkzaamheid der vereeniging meer
en noemden zich Carbonari.KoningFerdinand t
0teenerevolutionairebewerkinr dergemoeen zjne gemalin zochten bj hen hulp tegen deren,dan t0t regtstreeksche poglngen t0t0p-

de Franschen.Graaf Orlow schrjft in zjne stand. Zj bestond t0tin 1830 en telde onder
Mémoires sur leroyaume deNaples''hunne haz'e leden zelfs m annen, die onder de dyopkomst t0e aan konlngin CarolinavanSicilië, nastie Orleanseenebelangrjke1
*01vervulden.
anderen aan den voormaligen m inister valz Na de Julj-revolutie schaarden vele leden
politie M aghella. Ilunpe plegtigheden waren zich aan de zjdederregéring,en devereeniaan het kolenbrandersbedrpfOntnom en,zooals ging Ontbond zieh meer en meer.Daarentegen
zuivering van het w oud van wolvenalszinne- ontstond ereenercharbonneriedémocratique'',
beeld van den strjd tegen de dwingelandtj. die de instelling der republiek beoogde. De
Te voren bedoelde men daarmedehetvernieti- Frondbegi
nselen dezervereeniging door Teste
gen der vreemde heerschappj,later0ok den lnzjn pprojetd,
uneconstitution républicaine''

val van het koninkljk gezag.Zj noemden ontwikkeld,zjn dedenkbeelden van Baboe'
tf
elkander rwaarde neven'',doch hetschjnt, Over een volkomene geljkheid van allemendat er nooit eene geregeldeinrigting derorde
heeft bestaan. De verzamelplaats droeg den

naam van #/J(baracca),deomtrek van deze

dien van '
troltd,het inwendige dien vankolen-

'
l
nïllzl (vendita), en de gezamenljkehutten

eener provincie noemde men eene republiek.
Er waren onderseheidene republieken,en dat

het volk rjl! was v00r zulk eene vereeniging,bljktu1thetfeit,datztjweldra 24-t0t
30000 leden telde,zich metspoed overItalië
verspreidde en in de maand M aart 1820 om -

schen.Aan het hoofd dier vereeniging stond
B'
ttonarotti,een voormalige m edestander van
Baboenf 0n na dezen w aren Testeen #'a1.r#6A?W0# de voornaamste leiders. H et streven
Yan deze mannen, 0DA all
es afhankeljk te
maken van Parjs,was later oorzaak, dat
onderscheidene Italiaansche vlugtelingen zich
van de vereeniging losrukten,om het rlonge
Italië'' te stichten. In 1841 ontdekte men in
het zuiden van Frankrjk eene verelmiging
die met de naam van rllervormdecarbonaria,1

streeks650 nieuwe leden opnam.Zjhadeenig- bestempeld werd,doch nadientjdontwaarde
zins een Protestantsch karakter)zooalsbljkt m en g00n spoor meer dier vereeniging,zelfs
uit de stelling: rleder Carbonaro bezit het nietin 1848.
Carboolzuur,nîpltenol00k wezpltenylzltur,
natuurljk en Onvervreemdbaar regt,Om den
Almagtige naar eigen inzigt en overtuiging pltenylalkohol en monlsrybennol genaamd, eene
te dienen''.De vereeniging heeftmenigenvomn stof,diedoorRnn-qein 1834ontdektendoorztwmetdeVrjmetselarjgemeen,dochisgeenszins rent en anderen onderzochtwerd,bevindtzich
uitdezeOntstaan.Dergeljke vereenigingen in als bestanddeelvan den steenkolenteervooral

Italië waren die der Calderari(zie Onder dit onderdedeelenderteer-olie,diebj120-200OC.
woord), alsmede die der DeelsiofBeslotel
ten, overgaan, en ûntstaat voorts bj de drooge
aan wier hoofd zich een voormaliggeesteljke destillatie van onderscheidene bew erktuigde
Ciro zu ïcM tvïco bevond,na w iensteregtstel- verbindingen.O0k ishetin kleinehoeveelheid
aanwezig ill het bevergeil en geeft hieraan
ling (1827) zj verdween.
Na de restauratie in Frankrjk hadden zich een eigenaardigen geur, alsm ede in de urine
ook aldaar vele geheime genootschappen ge- van runderen,paardenenmenschen.H etkomt
vomnd,die zich in verbinding stelden metde in den handelvooralseenekristalljnenmassa,
Carbonari.Toen vervolqens na denederlaag die in de lucht en in het lichteenigzinsrood
derrevolutionairepartj ln Napels en Piêmont w ordt,k'istalliseertin lange,kleurloozenaalde versehillende regéringen de deelnemingaan den,smeltbj 35OC.,kookt btj1880C.,enis
die vereeniging met de strafvan hoogverraad een mengsel van 3 homologe stoFen,phenol,
bedreigden,werd Parjs de zetelder cltarbon- krezol en phlorol, en heeft een doordrinwede. Eene venta bleet'beneden het aantal genden l'euk en een brandenden,bjtenden
van Q0 rbonscousins'',zooalsdeingewjden smaak.Zuivel'e phenoliszwaal*der dan water

elkander noemden,en de af
kevaardigden van en inalkohol,aetheren azjnzuuroplosbaar.
20 venta's vorm den eene centraal-venta,wier Het kleurt met zoutzuur bevochtigd dennenve/tegenwoordigers eene hoogere venta uit- houtblaauw en wordtdoorjzeroxyde-zouten
maakten.De hoogste venta waste Parjs en korten tjdpaars.V0Orplantenendlerenishet
gafhare bevelen aan de overige.Men hadt0t een hevig vergif?maarhetwerkttevensbederfregel, om niets op schrift te brengen,m aar werend op vleeseh en anderedierljkestoFen,
alles mondeljk te behandelen,en gewoonljk daarhetde kiemen van hetbederfschjntte
kende ieder Carbonaro alleen de leden van dooden. Om die reden is het mengselvan
zjne venta.Verraad werd metden dood ge- phenol en zjne homologen een uitmunten;
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antisepticum bj het balsemen enin de ljm- >:r# ((/. parvioora) met onbehaarde gevinde
fabrieken, - voorts komt het uitstekend te bladeren eh vooralin de duinen tevinden)pas t0t ontsmetting van slagvelden,besmette a1s i
nlandsch:de r'
ttkqe reldkers(C.hirsuta)
woningyn en stallen, hospitalen en schepen. met eenigzins ruige, gevinde, niet-geöorde
00k dlent het Om hout duurzaam te maken, bladeren,- degemeenereldkers(C.pratensis)
alsmede t0t bereiding van gele, brtline en met vinvormig gedeelde bladeren, hoekige
roode verfstoFen.In den jongsten tjd heeft blaadjes aan de wortelbladeren en doorgaae
men het in zeer kleine giflen metgoed ge- paarskleurige) eindelingsche bloemtrossen, volg aangewend tegen tusschenpoozendekoort- de boscl
t-reldkers(C.sylvatica)metschuinsyhen
sen en andere aan malaria-invloed toegeschre- wortelstok en bjwortels, - en de Wttere
vene ziekten.Uitwendig heefthetin de heel- lzl#Jw ,
: (C. amara) met gevinde bladeren

kunstreedsruime aanwending gevonden.Het en onder rondachtige en boven langwerpige
uit steenkolenteer gew onnen kreosotis voelal blaadjes.Deze laatste verschaft in hetvooyniets andexs dan w aterhoudend carboolzuur. Jaar eene gezonde salade en heeft eene antiCarcassonne,de hoofdstad vanhetFran- scorbutische werking.
sche departenzentAude, aan de Aude en een
Cardam om um is de naam van min 0j
tak van het kanaal van Languedocgelegen, meer 3-kantige en 3-hokkige zuddoozen v&n
wordt door genoemde rivier verdeeld in de planten,welke t0t de geslachten Amomwn en
oude: soràbere bovenstad en in de beneden- Elettaria en t0t de familie der Sdtamineën
stad,die m etregelsaatigestraten,groote plei- behooren. Zj groejen in ooat-lndië,op de
nen,fraaje openbare gebouTven en eene ha- Moltlkken,de Soenda-eilanden en Madagascar,
ven is versierd. De hoûfdkerk,in spitsboog- en dezaden hebben eensterk-specerjachtigen,
stjlgebouwd,isafkomstig uitdelldeeeuw. prikkelenden smaak. Men heeft daarvan in
De stad is de zetel van een prefect, van een den handel onderscheidene soorten,wier 00rbisschop, van eene handelsregtbank enz.Er sprong echter n0g niet voldoendeisgebleken.
zjnruim 20000inwoners,diezich doorhunne Die zaden bevatten eeneaangenaam-riekende,
ntjvel*
heid Ondexscheiden.Sedertde 12deeeuw aethérische en eene vette olie en behooren

zjn erdelakenfabriekenberoemd diethans, t0t de maagversterkende specerjen.In den

ten getale van 40, meerendeels voor den Le- Europêschen handelheeft men kleineofM al@vant werken. Voorts vervaardigt men er ka- baarsa e ctv#czzzlpzzl, afkom stig van Elettaria
toenen stoFen:kousen,m utsen,linnen,zeep, Cardamomtlm ;deze isstomp-driekantig,onbeleder,papier,spjkers enz., terwjlmen er haard,bruinachtig-geelen overlangsgestreept,

tevens een levendigen handeldrjftin graan,
ooften wjn.
Carcassonne is het Careaso (Carcassum,
Carlmsum)derouden,dat,in Gallia Narbonensis gelegen, door de Tectosagen bewoond
werd en hetjusLatiibezat.Caesarvestigde
0r e0n tuiglluis 0n bel
angrjke.magazjnen.

De eerste bisschop kwam 0r Omstreeks het
Jaar 300 na Chr. In 440 werd de stad door
de 'W est-Gothen versterkt, en in hare nabjheid sloeg koning Reocared in 586 en 589 de
Franken. De Gothen werden in ;24 door de
Saracenen verdreven Mnaar deze voerden er

slechts heerschappj t0t in 759,toen Pepun
de Korte geheel Septimanië aan zjn gezag
onderwierp.In de 9deeeuw werdzjdezetel
Yan graven en onder-gmven (vicomtes).De
eerste van hen wasArnold (970). Toen deze
stam in 1060 uitstierf,verviel zj aan degraven van Barcelona.In den strjd metde Albigenzenhadzj veelteljdenenin1247onder
Lodewnk IX werdzj aan deFranschelkroon

gehecht.

Carcel-lymp,zieLamp.

en dedaarinaanwezigezadenzjnr00d-ofyeelachtig-bruin en bezitten een kamferachtlgen

reuk en een specerjachtigensmaak,- voorts

lange of Ceylonsae ccr#tpzzlp-, volgens sommigen van Amomum aromaticum ,volgensan-

deren van Elettariamedia ofE.majorafkomstig;zj zjn licht-bruin ofgeelachtig-grjsen
sterk geribd, en de zaden hebben eene geelachtig-bruine kleur en een aangenam en,doordringenden reuk.Voorts kentm en n0g eenige
anderen soorten,zooals ronde cardamom ,van

Amomum Oardamûmum,
M adagasear-eardamom ,van Elettariacardam omum medium ,yroote clr#czvlozzl,van Cardamomum angustifolium ,Jara-cardamom ,van Amomum m aximum
afkomstig enz.
Op Java en Sumatra w orden de breedebladeren van laatstgenoemde plant t0t dek-riet
gebruikt. Honderd gewigtsdeelen cardamom
bevatten 71 deelen zaad en 29 deelen peul.
Het zaad wordt in Azië metbetelgekaauwd
en dient 00kt0tbereiding vansorbet,terwjl

hetinEgypteonderdeko@ wordtgemengd.
Cardanus (Hiéronimus) OfCardano,een

Cardam zne L.ofreldkersis denaam van uitstekend wiskulldigetgeneesheer en natuureen plantengeslacht uit de familie derkrés- kenner, werdgeboren te Pavia den24stenSep-

bloem%
àen (Cruciferae) en onderscheidt zich
dooreeneljnvormigehaauw metvelrkraehtig
openspringende,van onderen naar boven omgeroldeklepjes,openstaande bloembladen met
lange, opgerigte nageltles en witte ofpaarse

tember 1501 en bragt zjne Jeugdige Jaren
door te Milaan,waarzjn vadera1srertsgeleerde de algemeene achting genoot.Hp studeerde eerst te Pavia en daarna te Padua,

waarhj doctorindegeneeskundewerd,ves-

bloemen.T0t de soorten,diein onsVaderland tigdezichvervolgensin hetstadlesaccoen werd
groejen,behooxen,als verwilderd,de stenyel- in 1534 hoogleeraar in dew isktm deteMilaan.
omrattende veldkees (C. fmpatiens) met ge- Eene uitnoodiging van den Koning vanDenevinde,ingesnedene bladeren en kleine,afval- m arkenyom een professoraat aan de universilende bloembladeren, de kleinbloemi.qe'
eel#- teit te Kopenhagen op zich te nemen,wees
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hj van dehand,maarhj gafgehooraan die van Monte Dominigeschilderd,en yDe oude
van Hamilton,aartsbisschop van St.Andrews Tobias,den Engelgeschenken aanbledende'',
en primaat van Schotland,die hem over het in deHermitage tePetersburg.Hj voltooide
asthma,waaraan hj leed,wildel'
aadplegen. voorts llet paleis Pittite Florence en maakte
Cardanlts vertoefde er 10 maanden en keerde, ontwerpen van andere beroemde gebouwen.
rjk Leloond,overdeNederlant
lenenDtlitsch- 00k is van hem het ontwerp afkomstig van
land naar Milaan terug.Daarna vertrok hj het paleis der Mediei op de Piazza Madama
als hoogleeraar in de geneeskunde eerst naar te Rome. T0t zjne nagel
atene geschriften
Pavia en vervolgens naarBologna,waarhj behoort eene verhandeling over de 5 kolomt0t 1570 onderrigt gaf.In datjaarwerd hj Orden.Naarzjnestukken zjn platengeleverd
op eene Ongegronde aanklagt in de gevan- doorLorenzi
nl,Ceecl
tinien DorIàny.
genisgeworpen en herkreeg eerst in SeptemCardiF,Caerdf of Caerdidd isdehoofdber 1571 zjnevrjheid?waarna hj zich naar stad van het Engelsche graafschap Glamorgan
Rome begat: De Pausschonk hem een Jaar- in Zuid-W allis aan de Taw e,niet ver vande
geld, en Cardan'us overleed den zlsten Sep- plek, waar deze in het kanaal van Bristol
tember 1571,volgens sommigen aau den hon- vloeit. Er is een oud kasteel, w aar Robert
orgzltzzltfï/',de Oudste zoon van W '
illem de
gerdood,omdat hj hetdoorhem voorspelde ran F '

stert
gaarnietwildeoverleven.Ditstaatvast,
dat hj veel werk maakte van de sterrenwigchelarj.
In weerwil van zjn grooten roem bragt
Cardanus zjne dagen in armoede door.Hj

Veroreraar,27jaar heeft gevangen gezeten;
voorts zjn er n0g eenige fkaaje gebouwen,

vatten. Meer goeds heefthj geleverd op het

Cardlgan is de naam van een graafschap

onderscheidene scholen,eene haven,do0l.den
markies van .Xfz/: aangelegd,die 300 sehepen
kan bevatten en omstreeks40000inw oners.De
heeft 2 werken Over natuurkunde achterge- stad is door een spoorweg en door het Glalaten,nameljk rDe subtilitate''in 21 en rDe morgan-kanaalmet Merthyr-Tydvilverbonden
rerum varietate''in 17 boeken,dieechtervele en geniet hierdoor de voorregten van een
paradoxen en geen zamenhangend geheelbe- levendiggn handel.

gebied der geneeskunde, m aar vooral heeft in het zuiden van het Engelsche vorstendom
hj zich verdiensteljk gemaakt op dat der W allis.Hetstrekt zich uit langsdeCardiganwiskunde,bepaaldeljk door den naar hem baai in de Iersche Zee van de Teify in het
genoe:aden regel offormule t0t oplossing van zuiden t0t aan de Dovei in h0t noorden

vergeljkingenvandenderdengraad.Niettemin en beslaateeneoppervlakktevan bjna 321/:
a gegr. mjl. Het land, van de Rheidolen
wordt vermeld, dat eigenljk een zekere Tar- (
JtwJI de uitvinder van dien regelis en hem

onder belofte van stilzwjgendheid aan Cardclldheeftmedegedeeld,waarnalaatstgenoem de
dien ill zjne pArsmagna sivede regulis algebraicis''openbaarmaakte.Zjnegezamenljke
w erken zjn in 1663 d00r Spon te T-yon in
10 dln uitgegeven,waaraan etthterzjnerMe-

eenige andere rivieren van het oosten naar
hetw esten doorsneden,is bergachtig en bevat
veel lood,zilver en koper en vooralleisteen.
Het aantal inw oners bedraagt er omstreeks
75000.H et klimaatiser koud,maargezond,

en landbouw en veeteelt zjn er de voor-

naamste bronnen van bestaan.
De evenzoo genoemde hoofdstad, aan den
toposcopia''ontbreekt.
y gelegen, welke dool* eene
Deregelvan Cardan'
t
bst0toplossingderverge- m ond der Teit'

ljking x3+ Pa- Q = 0heeftdezegedaante:
x= 1-,â
lP+ ,-.'-QZ
la3+.cQf- >I-Q-?fF--Y
+P
'e f
A + a-n' 1,,'A :v.
Cardi (Ludovico), Ciyoll of Cirolibjgenaam d, een beroemd Italiaansch schilder en
bouw kundige,w erd geborenteEmpoliin1556.

Hj waseen leerlingvanAllorien Titi,vormde
zich ook naar het voorbeeld van del z
S'tv/oen
Corregyio en verbond zichm etGreyoriaTc-t/tzzlï
t0t navolging valz de geestige en bevallige

vûorstellingen van Barroceio te Florence.Hj

fraajebrug met;bogenisoverspannen,heeft

eene kleine haven en teltomstreeks2000inwo-

ners.Andere belangrjkeplaatsen zjnerAberystwith en Llanbeder.
Cardinaalot'Kardinaal,vanhetLatjnsche
woord cardinalis?datko@dzakelI
jk,uitstekend
beduidt (van eardo,hetgehengwaaraan degeheele deurdraait),iseeneuitdrukking ofliever
eentiteltdieaanvankelijk aan hooge ambtenaren,Ook aan wereldljke,werd toegekend,en
van de 5de t0t de llde eetlw was cardinaal
de titel van alle geesteljken bg een bepaald

hield zich echterzoowelinhetkolorietalsin de kerkgenootschap. Later werd die titelalleen
studie der ontleed- en doorzigtkunde vrj van toegekend aan het collégie van bisschoppen,
alle slaafsehe navolging,en alontwaartm en presbyters en diakenen,hetw elk te Rome den

inzjuestukkendemaniervanM icheleAngelo, Pausterzjde stond,vooraltoenin1059door

toch ontbreekt hethem niet aan oorspronke- Nioolaas 11 aan dat collégie de bevoegdheid
ljkheid.Hj stond zeer in de gunst bj de w erd verleend, Om een Patls te kiezen. fzl-

l
ts ITr (1242- 1254) schonk vervolgens
Pausen en bj den Groothertog van Toscane. nocenti'

Deze laatste benoem de hem t0t ridder der aan deze cardinalen een hoogeren rang dan
ordevan St.Stefanus en degrootmeester der aan de bisschoppen enverleendehuna1sonderorde van Malta zond hem kort voorzjnover- scheidingsteeken een ronden hoed.Van Boni-

g VIII ontvingen zj in den aanvang der
ljden desgeljkshetridder-diploma.T0tzjne pcil.
l
tmeest-beroemde sehilderjen behooren:pDege- 14deeeuw een vorsteljken mantel,van Pq'
nezing van denkreupele''indeSt.Pieterskerk, 1,
?
z.
:11(1464)hetvoorregtvaneenwittendraagDe marteldoodvan Stefanus'',voordenonnen

stoeltegebruikenmeteenroodenhemel,envan
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Urbann VIII (1s30)den titelvaneminentie. selen, de strekking en gevolgen van een of
De cardinalen voxmen met den Paus het ander maatregel of feit. O0k geeft men dien

geesteljk c'
olléyieenzjn verdeeldin 3 klas- naam aan de 4 voornaamste hemelstxeken,
sen,nameljk ln ; cardinaal-bisschoppen,40 het noorden en zuiden,oosten en westen.
cardinaal-presbyters en 14 cardinaal-diakenen.
Cardoxde is de naam eener kromme 1jn

De beidelaatsteklassenontleenen voortshunne van de 4de orde. Zj heefteenehartvormige
titels aan de kerken te Rome.Zj hebbenin gedaante en hare geometrische plaats wordt
hun gebied het gezag van bisschoppen,maar bepaald,wanneer men dooreen puntvan den
laten de kerkdienst door priestersverrigten. omtrek eens cirkels met de stra:lr een wilDe cardinalen staan in allebelangrjke aan- lekeuxig aantal koorden trekt,en uit de angelegenheden den Pausalsraadgeversterzjde dere uiteinden dierverlengdekoorden stukken
en hebben invloed op de zaken derKerkdoor afzet ter lengte van 2 r.De oppervlakte der
leiding van het bestuur, van de regtbanken cardoïdeisgeljk 6-maalhaaromtrekengeljk
en vandecongregatiën.Hetbelangrjkstev00r- 8-maaldie van den voortbrengenden cirkel.
regtder cardinalen ishetkiezen vaneenPatls
Carducho. onder dezen naam vermel-

uit htm midden (zie Conelarej.Zoolang de den wj:
KerkeljkeStaatbestond,warentevensdebe- Bartholomlo ClzrA clp ofCr#vcci.een Italangrjkstewereldljkebetrekkingendoorgaans liaansch schilder.Hj werd geboren teF10aan cardinalen toevertrouwd,en 00k nu n0g

rence in 1560, studeerde te Rome onder

bljven dezaken ongeveerOp denoudenvoet. F.Zsechero en volgdedezenaarSpanle,waar
De cardinaal-staatssecretaris is minister van hj weldrazjn meesterovertl'
ofen de bjzonBuitenlandscheZaken,- voortsheeftmeneen deregunstgenootvan TMJ
'
A?
fdIIL In 1606
cardinaal-staatssecretaris voor Binnenlandsche werd hem opgedragen, de gaanderj in het
Zaken; een cardinaal-camerlengo a1s minister nieuw e paleis te Madrid naar hetzuiden met
van Flnanciën en een cardinaal-vicekanselier. schilderstukken teversieren,diede roemrjke
Hun aantal,aanvankeljk tusschen 7 en 53, daden van Karel V moestenvoorstellen,maar
is door kbûœtus F (1586) Op 70 vastgesteld. de dood rukte hem w eg te midden van dien
De keus en bevordering der cardinalen is belangrjken arbeid.Hjheefteenigeberoemde
uitsluitendvan den Pausafhankeljk.De na- doeken achtergelaten.
Vincenzo Cczr#fzcAo, een broeder van den
men van hen, welke hj t0t die waardigheid

benoemt,doethj in hetconsistorie voorlezen voorgaande en tevens zjn leerling en navolmetde formule pFratres habebitis''.Aan den ger.Hj vergezeldehem naarSpanje,werkte

gekozene wordtdecardinaalshoedoverhandigd mede aan de versiering der kapèlin hetpaen de inljving volgt bj de plegtigheid van leis te Madrid en werd Hof-schilder na het
het sluiten en openen van den mond en het Overljden van zjn broeder.Hj wastevens
aanvaarden van den ring. D e kleeding der een geleerd manen eenschrjver,en overleed

cardinalen is,behalve bj ordensgeesteljken in 1638.Van zjnekunstgewrochten zjn vele
die de kleur der orde dragen,een koorkleed in den burgeroorlog verloren gegaan,terwjl
meteenkortenpurperenmanteleneenkapje, eenige beroemde stukken in hetKoninkljk
gedektmet den rooden of paarsen hoed. De muséum te Madrid w orden bewaard.
meestecardinalen zjnItalianen;deetdersbe- Carduus,zie Distel.
noemde dragen dennaam vankrûon-cardinalen.
Cardwell(Edward),een Enrelsch staatsCardinale deugden of l
toofddenyden man,w erd geboren te Liverpoolln 1813,stunoemt men zoodanige, waarin alle Overige deerde te Oxford in deregten enwerdin1838

besloten zjn.De verdeeling der deugd in
deugden is afkomstig van de Grieksche wjsbegeerte.VolgensPlatozjnzj'
t
vl
jsl
teid(Jo@Ia),
beradenheid (,o)@:oc1'
?
1'<),dapperltdd(Jxd'
():Iq)
en regtraardiglteid (dsxcpock'.y), terwjl men
onder dit laatste eel!e volkomenepligtsvervulling verstond.A risttI
'JTJ:,:beschouwdede deug-

den alsmiddenwegen tusschen 2 tegenoverye-

advocaatte Londen.W egens zjneuitstekende
bekw aamheid spoorde sir Robert P eel hem

aan, o1u zich aan de staatkunde te wjden,
waarna hj in 1842 voor het vlek Clitheroe
t0t parlementslid gekozen werd.Zjne schitterende redevoering bj den aanvang der zitting van 1844 was oorzaak,dathj doorPeel
in het begin des volgenden jaarst0tsecretaris der schatkist benoemd werd.Hj be-

stelde gebreken,zoodat hj eene verdeellng
in hoofddeugden onjuistvond.De Stokjnen, kleedde die betrekking t0t in 1846 en verhoewelaanhangersvan laatstgenoemden wjs- w ierf derm ate de gunst van Peel,dat deze
geery keerden t0t die 4 hoofddeugden terug. bj zjn overljdenhem t0tmede-uitvoerdervan
PlotInusen onderscheideneneoplatonischewjs- zjn uitersten wilen t0t uitgever zjner staatgeeren verdeelden dedeugden in burgerljke, kundige gedenkschriften benoem de. In 1847
wjsgeerigeen goddeljke.Eerstgenoemde4car- werd Cardwell door zjne geboortestad afgedinale deugden werden door de Scholastieken vaardigd naar het Parlement, en onder het
in de zedeleer opgenomen,terwjlsommigen ministe
'rieAberdeen (1852)werdhj voorzitter
er geloof, liefde en hoop bjvoegden. De van de handelscommissie en lidvan den staatsnieuwere wjsbegeerteheettderegtvaardigheid raad. Van 1855 t0t 1865 vertegenwoordigde
ofdegeregtigheid door h'
ltmtbnism'usvervangen, hj de ulziversiteitOxfbrd in het Lagerhuis.
hetw elk in hetonbaatzuchtiggehoorzamenaan Toen in Februarj 1855 de Tories Onder het
m inistérie Derby de teugels van het bewind
devoorsrhriften dexzedeleexgelegen is.
Cardlnaalpunten of lto@dpunten noemt in handen kregen,nam Cardwellzjnontslag,
men zoodanige, diegelegen zjn in debegin- maarinJunj1859kwam hjmetlordRusell
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Carex,zie Riet
-gr
as.
en wè1 als secretarls voor Ierland, daarna
Carey.Onderdezen naam vermelden wj:
als kanselier van Lancaster en in 1864, na
Henry Carey!een Engelsch dichteren toonde aftreding van den hertog '
van F'
e'
l
z
lcld/le, kunstenaar. Hj werd geboren te Londen
als minister van Koloniën.In 1866 werd hj in 1669 en mu kte zich als componist bedoor het Tory-ministérie uitdie betrekking roemd doqrhet Engelsch volkslied pGod save
verdrongen,maar toen Glahtonein 1868 aan the king''.Daarenboven heeft hj veleliedehet hoofd kwam ,werd Cardwellstaatssecreta- ren, balladen en cantates op muziek gebragt

en lord PaW ston 0? nieuw inhetminigtérie,

risvooroarlog.In Februarj 1871 leverdehj en tusschenspelen uitgegeven, wurvan hj

de bill in tot afschaëng van hetverkoopen den tekst en de muzlek schreef. Van deze
der oëciersplaatsen. Cardwelliseen schrander vond vooral sNancy or the parting lpvers''

stnntsman,die,hoewellid van hetvrjzinnig ongemeenen bjval.Hj leidde een losbandig
ministérie Gladstone, tegenover WrkF
zf het leven: zoodat hj t0t aM oede en eindeljk
conservatief-liberale beginselvertegenwoordigt. den 4den October 1743 t0t zelfmoord verviel.
Hj heeft, zooals reeds gemeld werd, de Eeneverzameling zjner gedichten isin 1740
?Memoires ofthe righthon.Sir RobertPeel'' in het licht verschenen onder den titel p'
l'he
musical century in 0ne hun&ed english balln hetlishtgegeven.

Carehus(MariaLouiza)teeneNederland- ladson various sublectsand occasions''.
Willom Crey,een beroemd Engelsch zenden 25sten Julj 1744, trad in 1771 in het deling en een jverig beoefenaar derOosterhuweljk metden makelaarHermanun G'
rlf- scheletteren.HjwerdgeborentePaulersbury
l
adzen en overleedin181 .Zjbeoefendereeds in Nnrthamptonshire den lidenAugustus1761,
vroeg de dichtkunsten werd laterhiertoe 0p- kwam alsleerlingbj een schoenmaker)maar
gewekt dool-het uitstekend dichterljk echt- wjddezich in zjnevrjeurenmetdengrootpaar van Wisfdr en %:an M erken.Hetdichtlie- sten jver aan de studiedergodgeleerdheid,
vend genootschap rW jsheid groeitdoorvljt'' waarna hj leeraar werd bj eene gemeente
te Schiedam benoemde haar t0t lid, en zj van dissenters en tevensdoor zjn handwerk
heeft onderscheidene gelegenheidsgedichten in in zjn onderhoud voorzag.Later werd het
verzamelingen geplaatstot'afzonderljk uitge- verlangen in hem gewekt,om zich alszendegeven.
lingtebekwamen;hj begafzich in 1793naar
Caret-schildpad (Chelonia imbricata)is Calcutta,doch kwam erweldrain moei
leljkde naana van een dier, dat in de keerkrings- heden,zoodathjopzigterwerdineeneindigozeeën ill grooten getale gevonden wordt en factorj.Hierverkreeg hj eenegrondige kensche dichteres, werd geboren te Amsterdam

het echte schildqad lesrert.Het isvoorzien nis van het Sanskriet en van de volkstaal
van roeipooten,d1e evenmin als dek0ponder in die omstreken zette zjn zendelings-arbeid
het schild teruggetrokken ktlnnen worden.De voortjmaar ondervond,datna 3larigen ardeelen van het schild liggen dakpanvormig beid de vooruitzigten op hetwèl-slagenzjner
over elkander en zjn veeldikkeren fraajer pogingen allengs ongunstiyer werden. Hj
gekleurd dan die der overige soorten. Men vertaaldevoortsden Bjbelln hetBengaalsch
vangt deze dieren in zee m etnetten en har- en verkreeg van hetEngelscheBjbelgenootpoenen en ook welop hetstrand,waarzj schap de middelen,Om die vertaling te doen
hunne ejeren leggen.Daarna houdtmen ze drukken.In het begin van 1797 deed hj
levend boven gloeijende kolen, zoodat de eene zendingsreis naar Boetan, vestigde te
schildplaten losgaanqmen meentnameljk,dat Kiddepoer zelf eene zaak en deed er,in afde schilden daarna weêr aangroejen. Eene wachting van anderezendelingen,eenige gevolwassene schildpad is ongeveer 1 Ned.el bouwen verrjzen. Toen zjne helpers in het
lang en levertl'jgt0t3 Ned.pondschildpad. laatstvan 1799 verschenen,doch opEngelsch

Het vleesch is onbruikbaar,doch deejeren
zjn zeergezocht.
Carew (John), een uitstekend Engelsch
beeldhouwer,werd geboren omstreekshetJaar
1800,werkteaanvankeljk voorRicltard N edf-

gebied niettoegelaten werden,zoodatzjzich

naax de Deensche kolonie te Serampoer be-

gaven,voegde Carey zich bj hen.Hierwer-

den de grondslagen gelegd voor de inrigting ,
die daarna onder deschrandereleidingderzenmacotten na1823 bjnauitsluitendvoor qruf delingen een hoogen trap van bloeibereikte.
Egremont.M etdezen welwillenden kunstvrlend Later, bj de stichting van het collége Fort
vertoefdehj t0tin 1831teLonden,totin1835 W illiam te Calcutta,werd hj hoogleeraar in
te Brighton en t0t in 1837 te Petworth,het het Sanskriet aldaar, terwjl hj tevens de

landgoedvandengraaf.Heteerstebelangrjke belangen derzending bevorderde,ja,hj wist
kunstwerk,door Caretvvervaardigdjwaseene 0P eene uitstekende wjzegebruik temaken
Arethusa met haar hond in marmer. Voorts
is van hem in W estminsterhallhetgedenltteeken van den tooneelspeler Kean,a1s H amlet
den schedel van Yoriok beschguwend.Op de

Van

eene vereeniging van geleerde inboorlin-

gen,uitalle oorden vanIndië bj datcol1é4e

zamengebragt,en maakte datJaareen begln
metde uitgave der pRamayana'',welkehj
eehter nietvoltooide.Gedurendedien tjd organiseerde en leidde hj 0ok de inrigting tot
vertaling des Bjbels in deverschillende 1ndischetongvallen.Daarenboven vondhj tjd,

tentoûnstelling van 1845 leverde hj een valkenjager,die zeer geroemd werd.O0k heef
t
men fraaje reliêfs en borstbeelden van zjne
hand. Sommige van zjne kunstgewrochten
zjn afgebeeld in de rlllustrationsofmodern om spraakkunsten van onderscheideneIndische
sculpture (1834):'.
dialecten te schrjven,een BengMlsch woorV

11
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denboek in 3 en een klelner in 2 deelen uit
te geven en mede te werken t0tde oprigting
en besturing van eene school te Serampoer
t0t opvoeding van zonen van Europeanen in

heele stelseldebljkendr- tvandenN00r4Amerikaanschen oorsprong. Uit den bjzonderen toestand van zjn vaderland heefthj

Indië.Hj begon reeds te sukkelen in 1823
en gverleed den 9den Junj1834.- Zjnzoon
Ikl%œ Carey maakte zich verdiensteljk door
de uitgave der pGrammar ofthe Birman language (1814)''.
Henry CAJWe.
: Carek,eenuitstekend N00rdAmerikaansch staathulshoudkundige. Hj was
geboren te Philadelphia den 15den December
1793 en werd opvolger van zjn vader in
een uitgebroiden boekhandel,maar legde zich
tevensmetden meesten jvert0e op eenebeschouwing der belangrjkste staathuishoudkundigevraagstukken.Hj heeftdaarovereen
qroot aantaluitmuntende geschrit
len in het
llcht yegeven.De voornaamste daarvan zjn
rpr
inclples of sodalsdence (1858 en 1859,
3dlnl''- pEssay on therateofwayeswith

hjvolgenshetyevoelenderstaathuishoudkundi-

algemeene wetten zoeken afte leiden)zoodat
gen de bewerlngen van M altltltsen Ricardo
welweêrsproken,maar nietop eeneafdoende

wjze wederlegd heeft. Tevens vergete men

niet, dat de stelling van Malthms omtrent de
bevolking een sterken steun vindtin de nasporingen van Darlcin.
Carga,ook welcargo,isdeaanteekening op

eeneljstvandegoederen,waaruiteenescheeps-

l
ading bestaat (zie nmanvestb'), eok we1de
scheepslading zelve.Voorts is hetin sommige
Spaansche provinciën eene handelsmaatvoor

wjn,olie en andere vochtigewaren.
Cargadoor, cargo ot
'carga is de agent

van een handelshuis,die de lading vergezelt,
om haar van de plaatsvan inladilzg te begeleiden en te verzergen naar de bestemmingsan examination ofthe causes ofthe dlFerence haven, en die tevens belast ismet den verin the condition of the labouring population *
koop er Vanl o13 met delz inlkeop Vall de

throughouttheworld (1835)'', gprinciples retourlading.Zjn meerpersonen tegeljkdaaro
poli
ie
cd
ai
lteconomyot'
(1Fr
837
-cr1,
84Gr
0,ea4
dl
n
l'
'
Df
The
ct
r
an
t-Br
i
ta
i
n, V00r aangew ezen dan onderscheidt men den
system
super- ot' oppercarga van den ondercarga.In
andtheUnitedStates(1838)''1- Answertothe den tegenwoordigen toestand van den handel,
questions:W hat constitutes currency? MThat nu het zooveel gemalkkeljker geworden is,
are the causes ofits unsteadiness? And what om overal de noodige verbinding metandere
is the remedy (1840)'',rThe past,thepre- handelshuizen aan te knoopen,is hetgebruik
sentand thefuture(1848),en pr
jajjehamuiyjy van carga's veelverminderd?en bedientmen
of interesty agyicultural, manul
àcturing alzd zich van hunne hulp alleen ll& hetgeval,dat
commercial(1851)'9.Hetmottovanzjnhool'
d- men eelle aanzienljlte hoeveelheid waren wil
werk pprinciples of socialscience''bevat de
woorden van Kepler pllet heelalis celz harmonisch geheel en G0d is daarvan de ziel.
Hi
J
- is de hoogste harmonie en op alle zielen
heeft hj eene eigene, inwendige harmonie,

a1s zjn beeld, gestenlpeld.De getallen, de
gedaanten, de sterren,de natuur in hetalgemeen zjn inharmoniemetdeverborgenheden
der heilige godsdienst''
. Hierin beschrjft hj
zjn stelsel, hetwelk slechts harmonie kent
en allen strjd btlitensluit.De leer van MalfFzl,
ç, dat bj de toenemelzde bevolking voor
allen geen glaats zal zjn aan hetgastmaal
des levens, Is voor hem eene ongerjmdheid,

zenden naar eene plaats,m et welke n0g geringe handelsrelatiën bestaan.
Caegadoor noemtmenindentegenwoordigen

tjd ook we1hem ,diehetwerk doetvanden
selteepsmal
celaar (ziealdaar).

Cariaco of Carinacoro is eene golfin de

provincie Cumana,totdeZuid-Am erikaausche

republiek Venezue
'labehûorende.Zj loopt13
geogr.mjllalzdwaarts,heet eenebreedtevan
9 geogr.mjl en is door hoose bergen 0mringd.Eene evenzoo genaam de rlvierstortzich
inhaaruitbjeenestad,diedenzelfdennaam
draagt.

Carica ofmeloenboom is de naam van e0n

en tegen deleerdergrondrentevolgensRicardo plantengeslacht uit de fàmilie der Cucurbitakomthj in verzet.Hj beweert,datheteene ceën4hetOnderscheidtzieh doortweehuizigeen
onwaarheid is, dat men het eerst de beste door volkomene bloem enm eteenkleinenkelkj
gronden ontgonnen heeft, d=r deze meestal eenetrechtervormige,s-lobbigebloemltroonmet
metoorspronkeljkewouden waren ofn0gzjn 10 meeldraden, een s-lobbigen stempel en
bedekt.De welvaartberustvolgens Carey Op eene éénllokkige komkommervrucht.De b00de velqneerdering van hetnationaalvermogen, men van ditgeslacht bevatteneenbittermelkop de hoeveelheid en ontwikkeling der be- sap en dragen langgesteelde,handvormigeblawoners en op demiddelen van verkeer.Bj deren enokselstandigebloem trossen.0.P apaya
eone digte, intellectuêle bevolkiug heeftmen L.(Papaya Carica Gaertn.),inBraziliëgroeiverdeeling van arbeid,verminderingvantrans- jende,heet'
tT-lobbige bladerenonlangwerpige

portkosten en alz0obesparing,terwjldevraag gegroefde, op meloenen geljkende vruchten,
naar werklieden erdedagloonendoetklimmen. di
ewe1eens'/?Ned.pondzwaarworden.Deze
Het aantal bedrjven breidtzich uitnaarde boom is 00k ln andere keerkringslanden van
behoeften)cn tlo tli
tvindingen nemen toe.Van Amerika, op Suriname en in Hindostan te

ditstandpuntbestrjdthj denbuitenlandschen vinden4 hj wordt 6 Nedvelhoeg en 6 Ned.
handel, verlangende, dat zooveel mogeljk palm dik in middelljn. Zjne schors is glad

alles binnen 'slands worde voûrtgebragt en en grjs, en de bloemen zjlïlicht-geelofwit
dat voortbrenger en verbruilter in elkanders en welriekcnd. Hj groeit met verbazende

nabjheid bljven.l1j isdanookeenvoorstan- snelheid en draagt hetgeheeleJaar bloemen
der der beschermende regten,geljk zjnge- en vruchten.De stam isvolmclksap,datmet

CARICA- CARIOVALPA.
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Caries,zie l?een-eter.

oplevert.De vrt
lchten zjnaallvankeljkgroen, Carillon (Het) ofklokkenspel bastaatuit
m=r worden bj hetrjpen geelen bevatton &n aantal gegoten klokken met regelmatig
een sappig en wèlsmakend vleeseh en veel Opklimmende toolzen.Zj worden in eentorlm
zaad. zj worden doorgaansversch en op de oygehangen en daarnaaangeslagenmethamers,
wjze van meloonellgenuttigd.onrjp maaltt dle in verband .staan met een handklavier,
men ze in a1s augurken ofmen kooltt ze als hetwelk dool-den kloltkenistbespeeld wordt.
Froenten.De meloenboom is op ollzebreedte Doorgaalzs is het carillon voorzien vau (,011
omloopeuden trommelmetnootgaten,waarin
ln oranjerieën geenezeldzaanzheid.
Caricatuur, afkomstig van het ltaliaan- stiften gestoken worden volgens het muziekschewoordearieare,datoverladen,overdrqren sttlk, dat merlwildoen hooren.De trommel
beteekent, is in de teeltenkunsteene schets, staat in verband met hetgang- en slagwttrlt,
waarin de ware voorstelling op eenelachwek- zoodat h0t carillon vôôr den uur- en half-

kende wjze verwrongen is.Men gebruiktze uurslag en onmiëdelljk vôôr de ltwartieren
om personen ofzaken in een bespotteljkdag- begintte spelen.

licht te stellen.De caricatuur-teekenaar moet
Men houdt het als zeker, dat ht?t carillon
zich niet allean door geestigheid en vinding- in 1487 te Aalstin Vlaanderenisuitgevonden.
rjkheid ondersel
heiden, maar ook deer een Tn de 17de eeuw werden er vooralvoortreFe*j1ke vervaardigd dool.de gebroeders Hemony
fljn gevoel.
van '
tgeen goed en schoon is, li
daarhj anders ligtt0thetplompeengemcene te Antwerpen.In 0nsVaderland heeft melzte
vervalt. Onder de uitsteltende caricatuur-tee- Delft?Middelburg,Arnhem ,Amsterdam (k0kenaars noem en wj Leonardoda TrïpcïenAn- ninkljk paleis),Groningen,Utrechtenz-,uitnibale Otvrccci in Italië, Callot, Grandville, muntende carillons.

Daumiev()lzCl
tam (de.
Nht
J)in Frankrjlt,1f0-

Carignano , weleer 00lt Cavnianum en

#(vJ7z en Cruikskank in Engeland, Cornells Caryanum genaamd,is een bevallig stadjein
Troppf en Aleœander K .
S1 in Nedt
lrland. deTtaliaanscheprovincieTurjn ()
n ligtineen
vruchtbaar oord op den linkeroevtlr der P0.
Merkwaardige tjdschriften metcaricaturen

vooxalOp staatkundig gebied

zjn rptlnch'' Er zjn omstreeks 8000 inwoners) die zieh

in Engelaud met platell van Leeelt, rchari- hoofdzakeljk metdezjdetcoltbezig houden,

vari'' in Frankrjk, geïllustreerd dool* Ga- en eriseellofraajehooi'
dkerk1naarhetplan

'ltvz?i,pFliegendeBlâtter''ennlfladderadatscll'' van A@lr'
t
lgebouwd.Na delldoot
lvau vol'
st
in Dtlitschland, en puilenspiegel'' in ens Ludoni
co'
pcw Acaja #14t8)vervielCarigllano
Vaderland.
aan de graven van Savoje,(
lie llaari1z(1e
Carië wasweleerhetmeostzuidwesttlljk eerste helft der lGde eeuw van vestingwerlton
gelegen laudschap van Klein-Azië,tennoordtln voorzagen. Eenc eeuw later stthonlt htxrtog
e14 noordoosten cloor de bergen Alesogis en Carlo FZVIt
ZZ
CZIJI: I van Savoje tlel
ztitttlval
z
Cadmus van Lydiu en Phrygië, ten oostt
ln vorst van Otvï-t
/zlc
fosp aan zjn Jongstcl zt
l()n
door den TaurusA'an Pisidië ()nLydiëgesehei- Tommaso,en doze wërd d: stamvadtlrvallllet
den elztcn zuiden f?11w esten grenzend aan de tl
zans regéronde Italiaallstôhc vorsttlllllttis.
zee.Da opporvlakte van ditlandschapbedroeg
Carim ata is denaam ecllcrg1'00PVal'
l111001*
490 D geogr.mtjlen.Behalvclreedsgenoemde dan 100 eilanden in den oost-llzdislhtlnArchibergan, vtlrhittven or zich. dt)Salbacus in het pel,aan de zuidwcstkust van B01-11e0 golegt'n
ztlidoosten e14 df? Latm us in llet westtln met 011t0t een vorstendolu op Borncobt
llzonl-elzde.
vele uitloopors.Hetw erd door tl0 M aeandor, Hd voornaamstodiercilanden hcetdesgeljks
Calbis en Aronbesproeid en was zeer vrucht- Cavimata! heelt eene oppervl
akte van 11 D
.

baar;men had er overvloed van graan,wjn, geogr.mtlltlllen bestaathooldzaktlljltuiteen
oljvcn-olie en vggen, en daarenboven veel berg ter hgûgte van 800 Ned.el.Antlel-caanvee.Indesteden Halicarnasstls,Cnidus,M iletus zienljke eilandf
m zjn Soeroetoe met het
lsrt'
lenz-,blooiden handelen sohcepvaart.D eoud- rtltlksen,die van hetztlidoosten naal'hetuool'tlste bew onors, Cares genaam d, werdt.n voor westen loopell,en Panoembany lllct (,c11bosksllafstalumelingen gehouden van Car,cen zoon rjken berg ter hoogte van rtlim 300 N()(
1.el.
van Pl
toeoneus. Zj verplaatsteu zitt
h van de Naar eerstgenoemd eiland draagt de straat
eilalzden llaar het vaste land, vormden ecn tusschen Borneg en Biliton den naam van
dappor volk, waarbj zieh vele zeoroovers Carimata-passage.
bavolzden en werden later door do Ioniërs
Carinus (Marts
us At
lrelius),een zoon van
naarh0tbinnonlandgedrongen.Vôôrden tjd den Romeinschen koizer Carus, werd door

derPerzisoheheersohappjhadCariëeigcnek0- dezen in het Jaar 282 na Ch1*
.t0t (s
aesar
ningen,dieervervolgensalsafhankeljl
teland- benoom d en kort daanla tot mede-bestuurder.
voogdcn het bewind behielden.Eén van l10n, Oedurende den veldtogttegen de Parthenhad
Lygdanis f,vorstvalz Halicarnassus,was de hj in naam zjnsvadershetbewindinllanl
len.
vaderderboropnldoA vtemisia I diemetXerœes 1Ij gal
'zich overaan grenzelooze uitsll
attillnaar den slag bj Salamistoog.NaAleœander gen e1zmaaktoziehgehaatbjh0tvollt:zoodat
& Groote vervielhtrtlandeerstaaudeSyrifFrs naden dood van Car'
tsnit
,tllj,maarDlocleen later aan de Rom einen.Vervolgellshadden J'ltzr/?f.v t0tkeizer gekozen werd. Carlnlbs trûk
er de Byzantjnt,n,Arabillren en Seldqlopken tegen ltem op,maar wertlbj Mt
lrtium geslaachtereeuvolgttns het gt'zag in ilanden e11in gen en in 284 11a Uhr.vermoord.
1836 w erd hetveroverd (1oordeTurken.Thans
Cariovalda was een Bataat'
stt
h legprhookt,

isheteen gedeeltevan hetelaleetAïdin.

die gedurende 18 Jaren als bevelvoerdt)
r dct
r
11*
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Batavieren aan de Romeinen belangrjkediensten bewees. Hi
J vergezelde Germaniœu ill
het Jaar 17 na Chr. 0P een togt tegen
Cherusken. Bj die gelegenheid trok hj met
de zjnen over de W ezer,werd in eene door
bosschen Omgevene vlaktegelokten door den
Overmagtigenvjandomsingeld.Nalangenstrjd
zocht hj d00r de vjanden heen teslaan en
vloog spoorslagB op hen in,doch zjn paard
stortte gewond ter aarde en hj zelf werd
metzjnegetrouwendoortalrjkewerpschichten
gedood.

00k aan eene zinnebeeldige voorstelling der

moederljke liefde.De caritâ van Andre'
a del
Scrfo bjvoorbeeld is eene moeder met een
kind aan de borst,een anderkind,datzj
met vruchten verkw ikt, en een derde, dat
Onder hare hoede slaapt.

Carlén(Emilia),eeneuitstekendeZweedsche
schrjfster,doorharevertaalderomausook bj

0ns onder den naam Flygare-carlln bekend,
werd geboren te Strömstad den8stenAugustus

1807 en was de jongste van de 14 kinderen

des gezins.Haar vader, k%?
,ïfA genaamd,was

Caripe of Caribe,eene stad in den Zuid- koopman. In 1827 trad zj in het huweljk
Amerikaanschen vrjstaat Venezuéla en inde met den geneesheer I'lyyare, en toen deze
provincie Cumana,telt slechts 5000 inwoners haarin 1833doordendoodontruktwas,woonde
doch is vermaard wegenseenebel
angrjkeen zj op Onderscheidene plaatsen,begafzlch ilz

ve
rbazend j'
rootedrulysteenrrotinharenabj- 1839 naar Stokholm en werd er in 1841 de
heid.Dezelsverdeeldln3rulmten,dientvooral echtgenootevan den dichterCarlln.Ilareeerste

t0tverbljfvaneenebepaaldesoortvanvogels novelle,getiteld pAvaldemarKlein'',verscheen
(Steatornis caripensis) en is door Aleœander in 1838 en is dooreene langereeksvannovelron Aifzllpl# - later d00r Codazzi- Onder- len en rom ans gevolgd.Hiertoe behooren De
plaatsvervanger (1839)'1
GustaafLindorm
zochtrn beschreven.
Carlsche Golfisdenaam vaneengedeelte (1839)'1 - ,De professor (1840)''
De
,- pDe kerkinwjding
derNoordeljke Ilszeetusschen Nova-zembla zoogbroeders (1840)''
en hetvaste land, door de Straatkl
cs Cariè' teHammarby(1841)''!- nDeroosva
st.elön
,,nTi
sej.
j
'
gescheiden vanheteilandW aigatsj.Zj vormt (1842)'',- plletfidekcommis(1844),- n.
de grens tusschen de kusten van Europa en nachtaanhetBullarmeer(1847)'', pDevoogd
Azie en ontleent haren naam aan de rivier (1851)''enz.Nadat zj vervolgenshetromanCara,die van het Oeral-gebergte afdaalt,om schrjven eenigentjdhadlatenrusten,schreef
zich in de Golf uit te storten.Deze laatste zj gEenhandelshuisindeScheeren(1859)'',is 200 geogr.mjl lang en 60 t0t70geogr. Skuggspel(1861)'',- ystokholm bakom kulismj1 breed en hare woeste stranden worden serna(1862)'',en rBeràttelserfranLandsgrten
)verschillende
des zomers door Russische en Samoleedsche (1863)''Hare romanszjn il1d(
Europésche talen Overgebragt,e1zmen erkent
jagersbezocht.
Carissa L. is de naam van een planten- algemeen,datzjwegensdefi
jnekal
-akterteegeslachtuit de fam ilie der Contorten enonder- kening en dezedeljkestrekking,in die gescheidt zich doûr een s-spletigen kelk,eene schriften bljkbaar, t0tde beste romanschrjf.

trechtervormige, s-spletige bloemkroon met sters onzereeuw behoort.
korte meeldm den en een z-lûbbigen stempel,
Haar tw eede mantJbFzczlzz Gabriël CtVJJS,
en eene z-hokkige besm et weinig zaden.Tot geboren in W estgothland den 9den Julj 1811,
de soorten behooren gedoornde heesters en studeerde in .
de regten,en wjddezich vemrolboomen,die in Oost-lndië groejen;van deze gens te Stokholm aan de beoefbningderletter-

noemen wj C.carandasL.(Cappariscarandas
Gmel-),een Oost-lndischen boom,die4t0t6
Ned.elhoog wordt en ovale bladeren,opdie
vanlasmjnboonengeljkendebloemenenzwarte
bessen draagt.De stam en de vruchten zjn

kunde.Hj heett zich bekend gemaakt door
de uitgave van iegtsgeleerde handboeken en
vooraldoorzjnedichtbundelsrstyckenpapers
(1838)''en Romanser ur Folklitket(1846)''voorts door het tjdsehriflpsvenska Familem et m elksap gevuld.Laatstgenoem de worden boken (1849- 1853)'' en door de uitgave der
versch eningemaaktgggeten,enhetlaag-rehou- dichterljke werken vanM aro -rez?.t?rdâl(1857)
den,doornig gewaslsbjzondergeschlktt0t en Bellman (1860).Sedert1864ishjredacteur
omheiningen.
van de glllustrerad Tidning''.- Zjne ztlster
Carissim i (GiovanniGiacomo), 0en be- Odaria heeftnovellen qeleverd en goedeberoemd Italiaansch componist, werd geboren schrjvingen van deKonlnkljkekasteelenenz.
te Venetië in 1582enzagzich in 1649benoemd te Stokholm. - De eenige zoon van Emilia
t0tkapèlmeester aan het Collegium Germani- en Flygare, geboren in 1829 en overleden in

cum te Rome.Hj bejverde zich,oln aan de
muziek meerbevalligheidenzoetvloejendheid
te geven.O0k noemtmen hem den uitvindm.
der cantate.Zjne oratoriën pleptha''en rSalom on's oordeel'' w orden zeer geroemd, en

hj heeftbekwameleerlingen gevormd,zooals
Bassani! B'aonomini, O:.:fi en den ouderen

Searlatt%. Hj overleed in hoogen ouderdom

inChamtetlaayris16een
72.Italiaansch woord,datliefde
beteekent, evenalshet Latjnsche earitas,in-

zonderheid deliefdeeenermoederJeyenshare
kinderen. Gewoonljk geeft men dlen naam

1852,wasdesgeljkse0nuitsteltendnovellist,

en beider dochter Emilia,geboren in 1836en
gehuwd metdenkantonregterCarllltteStreng-

nâs, heeft ook fraai
je novellen in het licht
gegeven,zooalsnAgnesTell(1861)'' Tuva
(1862)'').
--pllelena (1863)'' enpllröllopeti
Brënna (1863).''
Carleton (W illiam),een uitstekendTerseh
novellist,werd geboren in 1798 te Prilliskin
het graafsehap Tyrone.Hj was de zoon van
een landbouweren hadin zjnejeugdtestrjden
metgebrek en ellende.Hjontvilzgeenigonderwjsop devolksschoolenwerdvervolgensdoor
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een verren bloelverwantgeplaatstop eendoor
dezen te Glaszlough geopend instituut.Eene
bedevaart naar Lough-Derg,hetzoogenaamde
vagevuur van den heiligen Patriek,gafaan-

derlicht.Hj studeerde te Padua vooralin de

leiding t0tzjne eerste letterkundigeopstellen.
Hj begaf zich naar Dublin,en zjne pTraits
andstoriesoftheIrishpeasantry(1830)''vonden
erongemeenenbjval.Eentweedebt
mdelbeviel
niet minder.In zjn roman rFardorougha the
miser (1839)''overdrjfthj den humor,doch
hetkarakter van den gierigaard isdaarin met
krachtige trekken geteekend. Later gaf hj
een aantalverhalen uit,van welke de schets
XThe misfoxtunes OfBarney Branagan''alremeenwerdtoegejuicht.Hetverhaalrvalentlne
M'Clutchy (1845,3dlnl''heefteenehalfstaatkundige,halfgodsdienstirestrekking enmoest
vooraldienent0tverdediglngdergeesteljkheid.
0okpRodytherover(1846)'',- p'
l'
heblack?r0-

de werkzaamheden in het tuighuis bestuurde
en eene nieuwe soprt van oorlogschip deed

phet,ataleofIrish famine (1847)1',- p'
Ilthe
Proctor(1849)''- rRedHall(1852,3d1n)'',llieReilly (1855,3dln)'',enar
l'heevileye
rWi
(1860)''zjn partjschriften, waarin zich het
schitterend talentvan den schrjveropenbaart.
Deze Iersche novellistbj tlitnemendheid begaf zich eenigen tjd naar Amerika, doch
keerde weldl'a naar Ierland tertlg, Waar

hj zich in denabjheid van Dublin vestigde.
Hj schreefn0g p'
rhedotlbleprophecyortrials
ofthehearth(1862,2dln)'',- rRedmond,count
0'Hanlon,an historical tale (1862)''- p'
l'he

wiskunde en in de Ol
lde letteren,en werdop

z4larigen leeftjë leeraar in de aterreltunde
en zeevaartkunde teVenetië,waarhjtevens
bouwen.Na den dood zjnergemalin,in1749,
zag hj zith genoodzaakt,om zich methet
bestuur zjner uitgebreide goederei in Istrië
te bemoejen,doch 00k hierbesteeddehjzjne
ledige uxen x'
m oudheidkundige nasporingen
en schreefeen boek overItaliaanschepenninp

kunde.W eldrawerdhjt0tvoorzitterbenoemd
vaneenwetenschappeljkgenootschapteMilaan,
0n gedt
lrende zjn vertoefteW eenen in 1765
verwierf hj het vertrouwen van deKeizerin
en Van haren minister Kt
wnitz. In weerwil
Van

zjne veelvuldigestaatsmansboslûmmeringen zette hj zjn wjsgeerig onderzoek en
zjne geleerdebeschouwingen voort,en overleed op den zzsten Februarj 1795.T0tzjne
belangrjkste geschriften behoorenSDella m0neta, e dell'istituzione delle zecche d'Italia
(1:54-1760,3dlnl''- pDelleanticlkitâihliche
(1788- 1791,5d1n)'',- nstoriadiVeronafino
al15t; (1796, 7d1n)'' en rLettereamericane
(1180, 2 dln)1.ook zj
7ne lettexkundigebriefwisseling metberoemdemannenvanzp
-ntjdis
zee
Crab
e
t
a
n
g
r
j
k
.
rllna,zie Drledlstel.
Carhsle is de hoofdstad vanhetEngelsche,

fair of Emyvale and the master and scholar graafschap Cumberland, gelegen ter plaatse,

tales (1870)'', verkreeg op aanvragevan lord waardeEden,Caldew enPeter'
llzamenvloejen-

Palmerston eene jaarlkksche toelagevan 200 en sedert 1823 dopr eenkanaalmetdeSolway
pond sterling wegenszjneverdiensteljkege- baai vereenigd.Men heeft er 3 voorsteden'
schriften,en Overleedden 3ostenJanuarj1869. eene citadel,een hechtkasteel,hetwelkdiensrt
Carli of Ekverak is de naam van eene doetalstuighuisen kruidmagazjn,eene zeekleine plaats iylhet Britsch-lndisch president- fraaje antieke hoofdkerk,onderscheidene an
schap Bombay, aan den weg van Bombay dere kerken eene uitmuntende bruy over de
naar Poena,enmerkwaardigwegenseeneollde Eden,eenschouwburgenbjna300001nW 0n0rS,
tempelgrot. De ingang bevindt zich aan de diezichvooralmetdekatoennjverheid,voorts
zjde eener helling,die ter hoogte van 260 methetvervaardigenvanhoeden,weven,verven,
Ned. el verrjst: ter linkerhand aanschouwt drukken enz.,bezig houden.Erisveelhandel
men eene zuilterdiktevan 21/aenterhoogte en er gaan stoombooten vandaar naar Livervan 8 Ned. e1, boven wier kapiteel zieh de pool en Ierland.- Men vermeldt,datCarlisle
ove<bljfselen bevinden van 3leeuwen,doch door zekeren Imilreeds lang vôôr den inval
de zuilter regterhand isniet meer aanw ezig. der Romeinen in Engeland is gesticht.Later
Een fraaje boog vormt den ingang.Binnen deden deze laatsten in hare nabjheid een
de gaanderj bevinden zich 3 reusachtigeflgu- mutlrverrjzen,om EngelandtegendeScoten
ren van olifanten,elk meteenetent,waarin te beveiligen,en zj ontving toen den naam
2 personen gezeten zjn.De geheelegrotheeft van Luguvallum .NadatdeRomeinenEngeland
eene lengte van 40 en eene breedte van 15 verlaten hadden,jwaszj aan deinvallen der
Ned.el.De zolderis gewelfd enmetteakhout Scoten en Picten blootgesteld,diehaarweldra
bekleedten wprdt Ondersteund door 2 rjen vernielden. Egbert, koning van Northumberzuilen, die stuk voor stuk een olifant met2

land,hexstelde hare muren en bouwdeereene

q
ersonen draren.Naakte beelden en voorstel- kerk,waarna zj CaerLyell(de stad bj den
llngen van dleren in haut-relièfbedekken de wal)heette,waart
lithaartegenwoordigenaam
wanden. Behalve dien tempel zjn er Ondem i
sontstaan.DeNoorman Willem AIJf/.
:beveischeidene in de rots uitgehouwen vertrekken, ligde haar door eene citadelen een kasteel,
diezichdooreenef'
raajeversieringondersehei- doch zjvielweldraindehandenderSchotten,
den. ln de nabjheid dier grot zjn eenige
dienstdoende Brahmienen in hutten gevestigd.
Carli (GiovanniRinaldo,graafvan),een
beroemd Italiaansch geleerde en schrjver,
naarzjnegemalinookwelCcrD-zlôùigenaamd,
werd geboren te Capo d'Istria in 1720,schreef
alslzjarige knaap een dramaen gafop zjn
18deJaareene verhandeling uitOverhetnoor-

waaraan zjechterwederom doordeEngelschen

outrukt werd.In 1568zatM aro Sfl
fcrfaldaar
gevangen,in 1645 moestdestadzich,doorgebrek genoodzaakt,aan de troepen vanhetPar-

lementovergeven,enin 1745 kwam ztlin de

magt der aanhangers van den Pretendent,

waarna zj evenwelspoedig in dehandenviel
Van den hertog nan O- lerI.p#.In den aan-
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vang dezer eeuw werd de stad aanmerkeljk en Bourgondiëden sehepterzwaaide.Hjbegaf
verfraaid, en de handelis er in den laatsten zich weldra ineenlklooster,nadathjAustrasië
tjd zeertoegenomen.
aan Pepynhadafkestaan,enoverleedin755.Ook in den Noord-Amerikaanschen Staat
Pennsylvanië) in hetgraafschap Ctlmberland,
bevindt zich eene stad, die den naam van
Carlisledraagt.Zjverheft zichaandenspoorweg, die Harrisburg met Chambcrsbtlrg vem
eenigt, heeft eenige goede inrigtingen van

Ook een zoon van laatstgenleldcnPepyndroeg
dien naam , deelde met Karel de Groote het

rjk zjns vaders)heerschte over Neustrië,
Bourgoldië en een gedeelte van Aquitanië en
overlecd in 777.- D ic naam werd 00k gedra-

gen door een zoon van Lodewqk 11jdieeerst
onderwjs 0n 00n0 openbare boekerj,en telt met zjn broeder Lodewqk III en na diens
ongeveer 7900 inw oners.
doûd (882)alleenoverFrankrjkregecrde.Hj
Carlisle. Van de leden V2,11 ditgeslacht overleed in 884 aan eene wonde,hem door

een wild zwjn toegebragt.
Ikederie.
sbl
tl
tvt
/,Earl#'Caslitle,eenEn- Carlone is de geslachtsnaam van een
gelsch staatsmal
z. Hj werd geborel in 1748) aantalberoemdo Italiaansche kunstenaars,die
beltleeddc aanzienljke staatsambten en was in de 17de cn 18deeeuw veelvoortrefeljl
ts
n00m0l15VI
J
***
.

vait 1780 t0t 1782 lordluitenantvan Ierland. geleverd hebben.T0t hen behoorden:
Taddeo Carlone,een beeldhouwer uitL0mUitdezebetrekking werd hjverdrongendoor

dt
àn hertog ran Tpg-/lt
zzkt
f,en hj voegde zich bardje, die voor de vorsten van Engeland,
bj de oppositie.11j Was voogd over lord Spanjeen Mantuawerkzaam wasen ln 1613
Byron, werd in de hekeldichten van dezen overleed.
nietgespaard,en overleed in 1825.
Gioranni Ccrlpzie, de oudste zoon van den
Geogwe ./Tp?t?c'r# graaf ralt Ca$-l'i&'le. lleze voorgaande.Hj werd geboren te Genua in
wprd gcborcll tlt3ll l7den Sttptf'mber 1773:ont- 1590, ontving onden*igt van zjnvader,van
ving zjnf) opleiding te Etoll en te Oxibrd, Pilltro sbrrï en van Passiynani?en werd een
wcrd itl 1795 f)11 1796 aau h,d gezautschap uitstekend fresco-schilder. Van hem zjn de
vau ltlr(1 Ifalme&bîtry toegevoegd t)n zag zitsh beschilderde gewelven in dekerkendellaNun-

na zjll terugkeer benoemd t0t lid van het
Parlemont,M-aarl1j zieh voorall'
netdeIndiseho aangfl
legelllltàtlell btlnlocide. In 1827 en
1828 washj iI1llet ministérie f'tzpzlïzz.ggrootzegelbewaarder,en ovtarlecd den 7denOctober
1848 Op zjn kastflelCastle I'
Iowarf
l.

ziata o1 del Gcsu te Oenua.Hj overlepd in
1630j en zjne opvatting,teekening en k0l0riet worden zcer geroemd.
Gioranni.#tz/fifl Carlone,een broedervan

den voorgaande.Hj werd geboren te Genua

in 1592 en was desyeljks een leerlingvan
Passiynani.Hj stierfln dienstvandenhertfy
vf
lf
lrgaando.l1j werd geboren d0n lldenApril van Savoyein 1659.Zjnewerken onderschelGeogye 'frrïllifzz?zI'
rederic)een zoon Aranden

1.802 en was eerst beltend als Alr.Ilbward

den zich door geest en leven en door frissche

Z,
ell later a1s lord lforpetlt.Eenigtm tjt
lwas kleuren.Zjne muurschilderingen zjnzöö;JI
llj attacllé bj hetgezautschap te Petersburg, datzj op stul
tken in olioverfgeljken.
kwam vervolgolls 3'00r Yorkshire in hetParleluellt en bekleedde onder hetministérieM elbozlrlte,t0t aan1841,debetrekkirlg vanstaatssecretaris van Terland.Toen in1846deAvhigs
het bewind w eder in handen nam en ,w erd

hj belastmt't hcttoezigt op de bossehen,en
het hertogdom Lancaster. In de Jaren 1853
en 1854 volbragt hj eene reis naarGriekenland en Ttlrkje,welke hj in zjne pDiary in
Tt
lrkish and Greek Mraters(1854)9'beschreef
zag zich in 1854 benoemd t0t kanselier van

Altdrla ofGiovanniAndrla Ccg-load,ecnzoon

vandenvoorraande.Hjwerdgcborenin1627,
was een leerllng van Rorri,een jverignavolger van Titiaan, Veronese en T'lntœnetto,en
hetontbrak hem daarenbovennietaanoorspron-

keljkheid.Vooral worden zjne tafbreelen uit

het leven van den heiligen X arérius iIl dc
Jezuïeten-kerk teRomezeergeroemd.Hjheeft
te Perugia eene schilderschool gesticht, en
overleed in 1697.
@@
Carlos. Onder dezen naam vermelden55TI
J*
.
D0n
Carl
os
,
i
nf
ant
e
en
kro
ol
l
pri
ns
van
terwjlhj vroegermetzjne pscrapsofItaly''
als dichtorwasopgetreden.onderhetministérle Spanle,een zoon vanPl
tili
psffuitzjnecrste

Palmerston (18r5) werd hj ont
lerltoning van huweljk met Maria ran Portlt
gal. Hj was
Ierland? verloor die betrekking bj hetaftre- geboren te Valladolid den 3den Julj 1545,
den van yenoemden minister,maarwerd in werd na hetvroogtgdigafstervenzjnermoeder
1859 daarm hersteld.Zjnewanltelendegezond- door Joltanna,eene zusterzjnsvaders opgeheid wasOorzaak,dathj haarin 1864moest voed, in 1560 door de standen desrjksals
nt'
derleggen,en11joverleedOpden5denDecem- troonopvolger erkend en toen naal'deunivcrbt
ar van datjaar o1
)zju kasteelHoward in siteitte Alcala de Henaresgezonden.Zjn 0pYorkshire.Hj was een man van uitgebreide vliegend karakter werkte zoo ongunstig op
kennisen groptebescheidenheid.Redevoeringen zjn vader,datdezei1 1563zjneneven,de
en gedichten van hem zjn na zjn dood door aartshertogen R'
udov en Ernst-z?
,Oostenrz
jk
Gaski'tt in het licht gegeven guder den titel naarSpanjeontbood,om hent0tzjneopvolgers
EarlofCarlisle,viee-regalspeechesandadres- te doen benoemen. Carloswildenu aaustonds
ses,lecturesant
lpoems (1866)'5.
zjn vaderland verlaten, maar zag op raad
wy Gomez da xsW'tv van ditvoonlem en
Carlom an , eelz zoon van Karel Atv/'
/, van R'

wert
l na het overljden zjnsvadersgebieder af.Hj vatte het wedero1),toen deopstand
van Austrasië,Zwaben en Thiiringen9terwjl in de Nederlandenuitbarstte.Zjn oom donJan
zjn broeder Pepyn de Korte over Neustrië rcz
l Oostenrqk doeldedatplan mede aan dcn
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Koning,pie nuzjn zoonnaatlwlettenddeet
l doen van den troon)waarna hj metdezen

gadeslun. Een hevig tooneel tusschen d0n t0t in 1814 te Valençay in gevangenschap
OJrI0d en don Jan bespoedigdo den l00p der bleef. Toen Ferdinand met de dochter van
gebeurtenissen. In den nacht op den 18den koning Joltan Ff van Portugalhertrouwde,
Januarj 1568 begafzich de Koningnaarde koos d0n Carlos in 1816 hare zustert0techtvertrekkenvandon Carlos,maaktezich meester genoote.Zj schonk hem 3 zonen,en daar
van de papieren zjnszoonsen volld daarbj de echtvan I'erdinandltinderloosbleef,opende

eene ljstvan diensvjanden,waarop hj zelf zich voor hem het vooruitzigt der troonopde eerste plaats bekleedde.De weêrspannige volging, weshalve hj tevenshetmiddelpt
mt
en gevaarljke zoon werd in den kerkerge- werd van allerleizam enzw eringen,waardoor
worpen en het onderzoek derzaak opgedragen sommi
gen hetabsolutismushooptenteherstelaan den staatsraad onder voorzitterschap van
den kardinaal en groot-inquisiteur Espinosa.
Hoewel de Paus en vele vorsten - vooral
keizer Mazimiliaan 11 - ten gtlnste vand0n

len.Dlt bleek vooral in 1823, toen de mini-

stersZea-BermndezenOfaliainverzetkwamen
tegen overdreven-reactionairem aatregelen,terwjl dweepzieke monniken en wraakgierige
Carlostusschexbeidenzochtentekomen,werd absolt
ltisten zich aan de zjdevan donCarlos
de leidingval
zhetprocêsd00rPltiljps11 0p- schaarden, die te meer t0ttroonopvolgerbegedragen aan d0n Diebo.
fri/l
i/t
vctzdex?
x.
gzlc- stemd scheen,daar ook een derdohuweljk
tones,lid van den Raad van Castilië.Deprins van zjn broodernietmetkinderen gezegend
werdschuldig verklaard aan pogingenom zjn werd.De tegenstanders van d0n Carlos Zorgvader to vcrmoorden en aan heerschzuchtige del
zoehter,dat de Koniny,na hetoverljden
bedoelingen met betrekking t0t Vlaanderen, van zjne derde gemalin,ln hethuweljktrad
CJIJ,de Jongere zusterder
terwjlhet aan den Souvereillwerd overge- met Maria OArC,
laten, om de gestrellghoid der wd,die den echtgenoote van den infant d0n Franelseo
dood vorderde, teverzachten.Philjplmsver- de TJZIJC,terwjlhj tevensvoor hetgeval,
- enkel vrouweljke nakomt
llillgst
lhap
klaardc, dat zjn gt
lweten hem nietveroor- dat lklki.J
lnafde eene uitzondoring te maltenten opzigte mogt nalaten, dell 24sten M aart 1830 door
van zjn onwaardigen zoon,maarwastevens eene pragmatieke sanctie dc Salischo wet opvan oordeel, dat mt!n den prins, tlie reeds hief.Reeds dtt
n lodenOetpberdaaraanvolgende

la Isabella geboren,
ziek was,zooveel spjs en drallk moestbo- werd zjne doohter M ar'
zorgen alshj bcgeerdemn zjn dood tever- die het uitzigt van don Carlos op den troall

haasten.In de procèsstuklkelzvindtmengeene vernietigde. M'èl gëlukte het den aanhangers
melding van ditzonderlingbesluitdesKonings, van dezen, den zieken Koning i1lSoptemmaar het is zeker,dathj geen doodvonl
zis ber 1832 t0t herstelling dcr Salische wett(?
met betrekking t0t d:n Caelos pndcrteekend bewegell, maar na zjnegonczing kwam h!j
heeft, cn de socrtltaris Pedro delHoyo ver- hlerop tertlg.Intusschen kendendeaanhangers
klaart,dathetregtsyeding zoovergevorderd van den infant geeno rtlst,en (1c Koning zag
wastdat cr een vonnls uitgesproltenhadkun- zich eindeljk gedrongen, om in 1833 niet
oan Weîrtz,later de gemalin
nlm worden,maar dat de prins te vorkln aan alleen de prinses '
ïeeneziekte overleden is(24 Junj 15G8).Afen van d0n Carlos, maar o0lt heln zelvcllel1
verhaalt,dat de prins zjn vader n0g vöôr den infant tlon Sebastiano naar Porttlgalte
datoverljden om vergiffenisverzoelltendiens verbannen. Tperl don Camlos vervolgens weilfrbF
zegen ontvangen heeft.De slujerdergeheim- gerdc!,de inhuldiging der prinsesran d.$/'
zinnigheid, over deze tragische gebourtcnis - later Isabella 11 - bj te wol
zen,gafde
uitgespreid, zal w el nimmer geheel worden Koning hem bevel,om zich naar t
len Kerke-

opgeheven, hoewel Gaaaed (rDol1 Caelos et ljl
ten Staat te begeven. Yan dat oogenblik
PltilùoyeI1,2 dln''
)eenigeJarellgoledenhaar af verklaarde d0n Carlos aan zjnbroeder,dat
eenigzlns heeft toegelicht. Somm igen vinden hj alleen regtmatigeaanspralken hadgp den
de oorzaak der verdceldheid van vader en trool
x.1Ij had zich n0r nieteensingesclleept
zoon in beider uiteenloopend karaltter,- an- naar Italië7 toen Ferd%nand Vll overleed(29
deren in de rolam zuchtvan den prins,- nog September 1833),waarna de Kgningin-regen-

anderet
z in zjn afkeer van dedwinrelandj tes hem nogmaals beval,dc reis te aanvaarzjns vaders, - en ez'zjn erook,dlehaar den.1lj echterboschouwdezieh alsden wetzoeken in het huweljk van Pltilips11 md tigen koning van Spanjeen werd nietalleen
E lizabetlt, eene docllter van H endrik 11 van doorzjneaanhangers- deCarlisten- maar
Frankrjk,cenevorstin,dieaanvankeljkaan 00k door d0m M iywël,in Portugal,als z00d0n Carlos toegezegd en met wie deze zcer danig erkend, weshalve de Koningin hem
ingenomen was. Het isbekend,dat SeMller den 16den Odober een rebèlA-erklaarde.Nu
alsook A@lrien R'
assell- aandeze4e- werd er eene viervoudige alliantio gesloten

beurtenisde stofontleond heeftvoorzjn ult- tusschen Spanje,Portugal,EngelandenFrankrjk,om zooweld0n Camlosalsdom M'
i
guël
m tlntend treurspel rD on Carlos't.
D0n Carlos M arIa Josepltfdïtfp'
revan.Pt)lr- te verdrjven en zj zag reedsvöörderatiqbon, een Spaansch kroonpxetendent, geboren catie haar doelbereikt.Don Camlos scheepte
den 29sten Maart 1788. Hj was de tweede den lsten Junj 1834 zith in nu rEngeland,
zoon van koninr KarelIV van Spanje,een w=r hj het aanbod der Koningin-regentes
broeder van konlny I'
erdinaitd VII,genoot van Spanle,om hem eenJaargeld teverleeeene goede opvoedlng en moestin 1808 met nen)hardnekkig afwees. Reeds eene maand

zjn broeder)op lastvan Napoleon)afstan; later verliethj in stilte zjnewdkplaatsen
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bereikte,vermomd overParjs,Bordeaux en baren schok gekregen, zoodat hj zich met
BayonnedoorFrankNk reizende,degrenzen zjn broeder naar Triëst begaf,waarzj in
van Spaie, waar hj in de noordeltike ge- kommerljke omstandigheden leet
den. Deze

westen den burger-oorlog deed ontbranden. broeder, d0n Fernando A czri. Josl,geboren
Deze werd metafwisselenden v00r- en tegen- den 19den October 1829,overleed teBrunsee,
spoed gevoerd,totdatd0n Camloszicheindeljk een kasteel van de hertogin ran Werri in
genoodzuktzag,veiligheid te zoeken op het Stiermarken,denzdenJanuarj1861aantyphus.

Frangchegrondgebied(zieonderSpanje).Reeds De graafde M ontemolin en zjne echtgenoote,
in1834wasdeinfantmetzjnenakomelingschap die den zieke bezochthadden,overleden beide

dooreen schiereenstekmigbesluitderProceres 12 dagen lateraan dezelfde ongesteldheid.
en ;erProcumtores van detroonopvolginguitD0n Juan Clrlo:M ariaT.gï#t?rt?,eenbroeder
gesloten en van het Syaansche grondgebied van de beidevoorgaanden.Geboren den 15den
verbannen, qn ditbeslult werd in 1836 door Mei1822,werd hj,alsde middelste in leet'
de constituérende Cortes bekrachtigd.Nadat tjd van de 3 zonen van d0n CarlosAlric
sitfprtl, na den dood der Q anderen
zjne eerste gemalin in 1834 overleden was, Josepk ft

hertrouwde hj in 1838metMœria 7'
kredïl, pretendent der Spaansche kroon. Hj zocht
prinsesvanWeIJ,weduwevandeninfantPedro uit Londen door manifesten zjne regten te
van Spase,moedervan den infantk
bkbastiano. doen gelden en huwde in 1847 met Maro ,
In Frankrjk werdhem hetkasteelteBourges aartshertogin ran OpyfdlWà-fdf:,eenedochter
a1sverbljfylaatsMngewezen.W egensinwen- van hedog z'rans fFrfll lfodena,die he::2
dige verdeeldheid derCarlisten deed don Car- zonen schonk nam elp--k:
los den 18denMei1845 afstandvandenSpaanCarlos, hertog ran M adrid, geboren den
schen troon ten gunste van zjn oudsten zoon 3osten Maart 1848 en in 1867 gehuwd met
en nam den titel aan van graafran M olina. Margaretha,eene dochter van KarelIII,her-

In datJaarwerd hem vergand,Frankrjk te t0g van Parma en Alfonso,geborenden lzden
verlaten:htjbegafzich metzjnegemalinnaar September 1849 en t0t 1870 oëcier bj de
Oostenrjk en overleed te Triëst den loden Pauseljke Zoeaven. Nadat J'
ttan den 3den
Maart 1855.
October 1868,na hetuitbarstenderSpu nsche
D0n Caelos ZW.
:FernandodeWozl
rlpzl,prins omwenteling, afstand had gedaan van zjne
van Asturië,oudstenzoonvandenvoûrgaande. regten op den troon ten gl
mstevan zjn oudHj werdgeboren teMadridden3lstenJanuarj sten zoon d0n Cœrlos, is deze onder den
1818,trad na den afstand zjns vaders op naam van KarelVII a1s kroonpretendent 0ponder den naam van graaf de Jlbsfez
apDzl, getreden. Hj heeftbj herhaling een opstand
vlugtte den 14den September 1846 met Ca- in Spanle ten zjnen voordeele zoeken te be.
àreg.
l (zie Onder dezen naam) van Bourges werken, die echter, hoewel door de reactie
naar Engeland en zocht door proclamatiën en degeesteljkheid ondersteund,tclkensmiszjneregten te doen gelden.Zjneaanhangers lukte.In den zomer van 1869 werden zjne
waren voornemens,om hem dooreenhuweljk aanhangers door de regéringstroepen uiteengemet zjne nicht Isabella 11 den troon tebe- Jaagd, eene poging om in hetlaatstVan
zorgen.Dit was echter in strjd met de be- Augustus 1870 de Baskischeprovinciën inoplangen van Lodel
vok TMJ'
Y.
:,met de staat- stand te brengen, leed schipbreuk. Na de
kunde van Engeland en metdewenschenvan ketlze van den hertog ran ZO.:JJ t0t Koning
hetSpaansche volk.In April1849waagdede van Spaie,leverde hj daartegenuitZwitsergraaf de X pzlfd-plïs eene poging,om ln het land protestin (8 December1870),en inden
geheim doorFrankrjk naarSpanjetereizen, Jongsten tjd (Mei 1872) heeft hj zich ter
doch hj werd onderweginhechtenisgenomen, gelegenheid deryarlementsverkiezingeninperen, na eene korte gevangenschap te Perpig- soon naar Spaqle begeven, om er zich met
nan, naar Engeland temlggebragt. In 1850 hulp zjner aanhangers met geweld vanhet
hu
wde hp met de Napelsche plq
'nses Maria bewind meesterte maken.00k ditmaalishj
Ctxrp/lg Fernqmda, eene zuster van koning over de FranschegrenzentenlggedrevenenbeFerdinandII.GedurendedenoprlogvanSpanle vindtzichFelligt(Ju1j1872)ingevangenschap.
met Marokko stelde de graafzich in verband
Carlovlcz of Carlowitz ig eene stad op
met Ortega,kayitein-generaalderBalearische hetgebiedderOostenrjkscheMilitairegrenzen.
eilanden,en belde stapten den3denApril1860 Zj ligtop den regteroever van deDonau en
bj Tortosa aan walmet3000 man troepen, M n den voetvan het Carloviczergebergte,en
die onbekend waren met de bedoelingen der telt omstreeks 5000 zielen.Men heeft er een
bevelhebbers. Hier werd d: graafde M onte- Griekschen patriarch,eene fraaje Grieksche
-pJil onder den naam van KarelIV tot k0- hoofdkerk,eengymnasium en eenaantalandere
ningvanSpanleuitgeroepen,dochdevermetele inrigtingen van onderwjs.Erzjnuitmuntende
onderneming mislukte,en de graafwerd m et wjngaarden:en de rcarloviczerAusbruch''is
zjn Jongsten broeder en onderscheideneaan- beroemd.Zj wasin de onrustigeJaren 1846
hangers gevangen genomen.Orteyamoestdien t0t 1849 het brandpunt van den Serbischen
Mnslagmetden dopdboeten,terwjldeprin- opstand tegen Hongarje,maar vooralisde
sen,nadat zj den 23stenAprilafstand had- stad beroemd,wegens den naar haargenoem den gedaan van den troon,hunne vrjheid den Vrede,die er den 26sten Januarj 1699,
herkregen. De graaf trok die afstandsverkla- gesloten werd tusschen Oostenrjk,Rusland
ring $11,omdatzj hem metgeweld wasafge- Polen en Venetië aan de ééne en de Porte
perst,maar zjn invloed had een onherstel- aan deandere zjde,waarbj Oostenrjknage-
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noeg allesterugkreeg,watTurkjein2eeuwen
aan dat rjk ontrukthad,texwjlde grenzen
van Hongarjenaderwerden bepaald,en Venétië geheelMoréa enz.behield,benevens de
heerschappj over Ragusa. Rusland bleefin
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eenigen tjd bel
ast met de pnrtefeuille van
oorlog. Hj nam deel aan het Congrès te
W eenen, trad a1s generul-maloor in Pruissische diensten woonde in 1815 den veldtogt

btjin hetzuiden vanFrankrjk.In1815werd

het bezitvan Azof,en Polen ontving Kami- hj inspedeur van den landstorm in Thiirinlziëk ,Podolië en Ukraine terug.
Fen,in 1821 commandantvan Ataagdenburg,
Carlow , in het Iersch Catl
terlolt
glt,iseen ln 1822 luitenant-generaal,in 1824 vice-gougraafschap in het zuidoosteljk gedeeltevan verneur van M ainz, en in 1829 gouverneur
Ierland, in het binnenland van de provincie van Breslau,alwaar hj den :osten Januarj
Leinster,tusschen de graafschappen Kildare, 1837 overleed.
W icklow, W exford en Kilkenny en telt op
H akts Gd/r.g Carlowitg,een uitstekend Sak-

16'/a D geogr.mj1omstreeks70000inwoners. sisch staatsman.Hj werd geboren teGrosz-

Het land is over het geheel vlak en zeer hartmannsdorfbj Freiberg,studeerdeteLeipvruchtbur,en alleen in het zuidoosten berg- zig en werd in 1794 robergerichts-assessor''
achtig.In het westen stroomt er de Barrow , aldaartmaar begaf zich reeds in 1795 naar

en m'
m de oosteljke grenzen deSlaney.De
heuvels zjn er met bûsth begroeid nfmd
weiden bedekt:landbouw en veeteeltzjn er
de voornaamste bronnen van bestaan.Daarenboven heeftmen erjzererts,graniet,mergelkalk en steenkolen (anthraciet).

zjn landgoed oberschönau.In 1815 werd hj

Carlow itz is de nnxm van een adelljk
geslachtin Saksen,hetwelk waarschjnljkuit
Bohemen afkomstig is.Vandemerkwaardigste
leden dierfamilienoemen wj:
OFzridfezA Carlovitz,geboren in 1507.Hj

werkzMm geweest,trad hj in 1528 a1srefe-

van Mainz, daarna van hertog Geovg, van
den keurvorst M a- its en van Auvqlbst'tbs van
,> b es,i
n 1535 ambtman te Zörbig,in 1543
te Leipzig en in 1557 opperste hoofdman in

mandaat neder en werd in November 1831
regéringsraad in dienst van het hertogdom

benoemd t0t geheim inancieraad te Dresden
en verwierf zich in die betrekking de algemeene achting. In 1821 werd hj t0t buitengewoongezantengevolmagtigdministerbjden

Duitschen Bondsdag teFrankfortaanqestel;

De evenzoo genoemde hoofdstad, op den en jverde ermetkrachtvoorde vrjheldvan
linkeroever van de Barrow aangenaam gele- handel.In 1827 werd hj geheimrud teDresgen en 1geogr.mjlvan Dublin verwjderd, denz begaf zich in September 1830 t0thandls de zetel van een R.Kxtholieken bisschop havlng der rust n=r Leipzig en was met
en telt Ongeveer10000 inw oners.Eenkasteel, krac.
ht werkzum aan het ontwerpen dercondoor koning Jan gesticht en langen tjd a1s stitutie. In 1831 werd hj lidvan hetminieene belangrjkevestingbeschouwd,ligtthang stérie en M nvaardde in 1834 de portefeuille
in puin.Hetwerd onder de regéring van 2i- van Financiën, welke hj in 1836 metdie
el
- dfTdoorDonaldA '
zrf#'Cavanagh,koning van Eerediensten Onderwjsverwisselde.Hj
van Leinster, veroverd, maar in 1650 door overleed den 18den Maart1840.
de troepen van het Parlement hernomen.Den
Albertvon Ct
xrlp-ifz,een uitsteken; staats27sten Mei 1798 werd de stad door een hoop man.Hj werdgeboren teFreiberg den lsten
Ieren geweldig aangevallen, doch metgoed April1802, ontving onderwjs op descholen
gevolg door de aldaar aanwezige cavalerie en te Meiszen en te Grimma en begafzich in
door de zamengeroepene vrjwilligers verde- 1820 nM r de universiteit te Leipzig.Nadat
digd.
hj eergtbj de landsregéring te Dresden was
rendaris in dienst van den Btaat.In 1830nam

hj voorderidderschap van Meiszenzittingin
den Landdu en bevorderde er,bj deberaadslagingen over de nieuwe constitutiejde
waB raadsheer van den aartsbisschop Albreeht belangen deraristocratie.W eldralegdehjzjn
Gotha,waarna hj a1slidderregéringvanhet
vorstendom Lichtenberg w erkzaam was.Doch

St.Joachimsthal.In 1529 en laterwerd hj reedsin 1833 keerdehjnaarSaksenterug,om
meermalen t0t diplomatische zendingen ge- er zitting tenemenin deEersteKam er,alwM r
bruikt,bekleeddeop derjksdagen debetrek- hj als lid der commissiet0thetontwerpen
king van Saksisch afgevaardigde en onder- eenerconsti
tutie jverig werkzaam was.W e1handeldemethetKeizerljkhof.In1554kwam d<a zag hj zich t0tvlce-presidentderEerste
Ka
me
r
e
n
na het eindigen der zittingen t0t
hj in Keizerljke dienst en wexdachtereenvolgensraadsheer van Karel T'',Ferdinand.f, regéringsraad te Zwickau benoemd.Deze be-

Maœùniliaan f.
fenR'
udov II.Hjoverleedden trekking legde hj weldraneder,om zich 0nverdeeld aan den postvan vertegenwoordiger
8sten Junj 1578.
Karl2*4/.Carlowitz,eenPruissischgeneraal. ten Landsdage te kunnen wjden.In 1845
Hj werd geboren den zlsten Julj 1771 te werd hj eigenaarvan hetvaderljkgoedOberGroszhartmannsdorfbj Freiberg,wasritmees- schönau en als zoodanig 1id der Eerste Kater bj het Keur-saksische leger en later in mer in'Saksen.W eldra leidde hj a1svoorzitter die vergadexingt sprak er over het
gebxekkige der Bondsconstitutie en bestreed
den tegenstand van het ministérie Könneritz
tegen eene regtsbedeeling, die in de eerste
vel over een door hem zelven zamengebragt plaats openbaarheid t0t leus had. Daar het

den Fransch-pruissischen oorlgg bj de Saksischearmeeen werd adludantvan dengeneraalvon ZczdcAzpï/z. fn 1809 zag hj zich bevoxderd t0t majoor en voerde vervolgens be-

corps jagers.Tn 1813 voegdehj zich bj de vraagstuk in de beide Kpmersin zjn geest

Verbondene Mogendheden en werd in Saksen beslist werd,zag hj zich in hetnajaarvan
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1846tûtopvplgervan könnevltzbenoemd.Hj
zntht nu destrafwetgeving volgenszjnebeginselen in orde te brengen,maarwerdhierin
verhinderd door de woelingen van 1848.Bj
den M nvang van deze a1s btlitengewooncommissaris naq Leipzig gezonden,gafhj den
raad om toegevendheidtegebruiken,waardoor
hj zich het ongenoegen derregéringspartjop
den hals haalde.In Maart 1848 keerdehj
terug t0t hetambteloos leven, daar hj a1s
candidaat voor de Nationale Vergadering te
Frankfort het onderspit moest delven. Hj
hield zjn verbljfop hetriddergoed Altscherbitz in Pruissen, maar werd in hetnajaar

Bche Académie en in 1863 legdebj hethoogleeraarsambt neder, om de portefeuille van

Eeredienst te aanvaarden.Reeds was hj van
1850 t0t 1863 a1s vertegenwoordiger zjner
universiteit op den Rjksdag werkzaam geweest. Hj heefl voorts een grootaantalbelangrjkc gcschiedkundige werken geleverd,
zooals eene pGeschiedenisvan Zweden'
'inhet
Zweedsch en Hoogduitsch,alsmedepOm statshvâlfningen iSverige underKonung CarlXI'd
regéring (1856)'' Om 1680 arS riksdag

(1860)''enz.
Carlyle (Thomas), een hoogst oorspronkeljk en uitstekend,schoon nietzeldenzûlzv
an
1849 te Dresden t0tverteqonwoordiger derling schrjver,werd geboren den 4denDegel
tozen. A1s aanhangerder Prlussische Unie cember 1795 te Ecclefàchan, een dorp in
verzette hj zich metkrachttegen hetmini het Schotsche graafschap Dtlmfries, bezocht
stérie '
tl
og
zBeust,maarnam zjn Ontslag,toen do universiteit te Edinburg, om zieh in de
hj opmerkte datzjne bemoejingen vrutt
hte- godgeleerdheid te oefenen, maar legde zich
loos waren.Daarna benoemde de Pruissische tevens t0e op de wiskunde. D00r Edward
regéring hem t0tlid van hetbestuurderUnie Trrïze werd hj opmerkzaam gemaaktop de

en hj nam dcelaan deltrjksdag teErfurt. Duitsche letterkunde, waaraan hj zich met
Toen trad hj wedorom afvallhetstaatkun- jver wjdde,en hj zag zich vervolgensbe-

dig tooneel en vesti
jde zich op hetbtl
iten- noemd t0t leeraar in de wiskunde aan eene
verbljfEbersbach bp Grrlitz.In 1852 werd st
4loolte Fife.Hiervertaaldehjdegêometrie
hj at
kevaardigdevoorhetkiesdistrictGörlitz van Legendre,waarna hj opstellen leverde
in de Pruissische Tweede Kamer,en voerde in verschillende tjdsehriften, benevens eene
er metdepartj Betltmann-HollIvey gedurende vertaling van nW ilhelm Meister''van Götlte.

3 Jaar een haxdnekkigen strjd tegen hetministérie Manteufel.Devolgendemaalwistde
regéring zjne verkiezing te beletten) maar
toen er eenige verandering kwam in den shatkundigen toestand, verscheen hj weder a1s
afgevaardigde te Berljn.Hj schitterde erals

Daarna gaf hj eêne levensbeschrjving van
Sel
tlller in het licht (1825)cn een paarJaar

later rDtlitsehe romances''met fragmentenuit
den pW allenstein'' (!
n de glungtkau v0n 0rleans''.
Hj was een groot bewonderaarvan Götlte,
redenaar', onderstetlnde in 1860 in het alge- metwien hj briefkisseling hield.Bjafwissemeen het Ministérie,nam in 18G1 eene onaf- ling woondehj te Arnelcy Bank en te Craihankeljke houding aan en WaS in 1862 aan- gonptlttock,een ltlein landgoed in eenebevalmerkeljkgenaderdt0tdepartjvalls'oortlitgang. lige Ierscho streek.In 1830 echterging hj
Hj drong aan op heterkennell van het K0- naar Londen, om in pFraser'sMagazine''zjn
ningrjk Italië,en in 1863 noodzaakte hj het 1)Sartor resartus or life and opinionsof H err
m inistérie ron ./ï,
swztzrck,inliehtinglm tegeven Teufeldröckh''in hd licht te geven,een zonover het geheim verdragtomtrent Pplen met derling bûek,waarin hj degebreken vanzgn
R llsland gesloten.M et lbkhmlze-Delitzseh lokte tjd ol
zmeêdoogend geeselt.In 1837 zond hj

hj een bcsluit der vergadering uit,om een zjl
lealgemcen bekendeenberoemderoeschieonderzoek in te stellen naar den onwettigen denis der Fransche revolt
ltie (French revoluinvloed, die Op de verltiezingen werd uitge- tion, a history, 3 dlnl''in de wereld:een
oefend cn metdenzelt4ën afgevaardigdebragt boek, dat van eene grondige voorberelding
hj in 1864 een protestter tatbltegen de be- getuigt en eeno ongem een plastische voorstelhandeling der Slceswjks-llolsteinsche zaak ling geef'tvan demerkwaardigegebeurtenissen
door Prtlissen elzOostenrjk.Yoortsnam hj dier dagen.In 1839 schreef11j zjn pchar-

a18vertepenwoordigervanhetkiesdistrictLau- tismus'', waarin hj de maatschaypeljke geban-oorlltz dt
?elaan den constituêrenden
1.I
*
J@jx
.S- steldheid der verschillendestandcn lnEngeland
dagvalldenNoord-DuitschenBonden behoorde onderzocht.Tevensverschel
zen ztlne nEssays''

er met Bock'
um-Dois,dc'
n vrjhcervon .
/A!- in 5deelen,in 1841 zjnlpol
llec
rsoe
-n
wo
p)
''
thz
epr
t(r
1s
8hi
43
'1
gers en anderen t0tdeledendervrjevereelzi- terwjlhj in pThepastant
ging,meestalstemmende metdetegenstanders uitvaart tegen de ellendon dtlr moderne maatder regéring.
schappj. Onder den indl
-tlk der Europésehe

Carlson (Frederik Ferdinand),een ver- beweging van 1848 ontstonden zjnemluatterdicnsteljk Zweedsch geschiedschrjver,werd day pamphlets (1850) en r'
I'
he life ofJoll1
z
geboren ttlUpland den 13den Junj 1811,sttl- Sterling (1851)''.VoortsheefthjnoliverCromdeerde te Upsala en volbragtvervolgens be- well's lettersand specches(1845)'' een toonlangrjke reizen door Dpnemarken,Duitsch- beeld van schc'rpzinnige karakterkunde: uitland en Frallkrjk, hield daarna te Upsala gegeven,alsmede het zeer belangrjlte boek
voorlezingen over geschicdenis en was voorts DThe history of Friedrich 11 of Prussia
gedurende 10 Jaar leermtlester dor Konink- (1858- 1865, 6 dln),,. Om de bronncn voor
ljke minsen te Stokholm.Toen keerdehj ditwerl
tteraadplegen,vertoefdohjgeruimen
naar Upsala terug en werd er in 1849 hoog- tjd te Berljn.
leeraar.TienJaarlaterwerdhjlidderZweed- Carlyle heett een belangrjken invloed ge-

CIRLYLE- CARMARTHEN.

had op deletterktlndevanzjnvaf
lerland.Niet
alleenvormdehtjeenesehool,waartoeKingsley
Tl
taekeray, Currer W:IJenz.behooren,maar
00k meeronafhanl
teljke mannen,kooals.
B1
tlwer en dbliraeliontltwam en nietaan den indruk van zjne geschriften.Tn 1865 werd hj
geltozen t0trector deruniversitcitteEdinburg,
en den wintervan 1866- 1867,bragthj t0t
herstel zjner gezondheid te Mentone door.
Naar aanleiding derrelbrmdebatton van 1867
schreef hj in rMacmillan'
s Magazine''ztlne
Shooting Niagara-and atter?''Van 1868 t0t
1870 hield hj zich bezig met eene nieuwe
uitgavevan zjne werken.Dezewerdgevolgd
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bezetteBellinzona,dochwerdbtjArbedogeslagen.Hierdoorhadhjhetvertrouwen van den
hertor verlorenenmoestzjnbevelhebbersehap
verwlsselen met de betrekking van gtadhoudel.van Napels.In 1424 verloor hjookdeze,

en nt
l begafhj zioh,gloejendevan wraakzucht,tot de Venetianen,vereenigdeeen aantalsteden tegen den hertog ran M'ilaan,nam
Brescia in, behaalde in 1427 eene overwin-

ning bj Maccalo aan deOglio en veroverde
wel 80 vjandeljke plaatson.In hettweede
jaarmaaktehj zich meestervan Bergamoen
van een gedeelte van Cremona en kreeg ntl

eindoljk zjne goederen en zjn in hechtenis
door eene volksuitgave,en van hetdeel,dat gehouden huisgezin tertlg. De ongelukkige
deng,sartorresartus''bevat,werdenindemaand afloop van zjn 3den veldtogt was oorzaak,
Aprll 1871 ruim 20000 exemplaren verltoeht. datmen hem naarVenetië lokte,waarhjden
Gedurende den jongsten Fransch-Duitsehen 5den Mei 1431 Onthoofd werd.Zjn tragisch
oorlog schaarde hj zich aan de zjde van uiteinde is door onderscheidene dichters beDuitschland,zooalsbljktuiteen metwarmte handeld4 vool
*al0I!eenetraFendewjzedoor
geschreven briet',die in November 1870 in de A lessandro X lzlzozlzin hctttreurspel rIlconte
DTimes''isopgenomen.Sedertvelejarenhoudt diCarmagnola (1820)''.
hj te Chelsea zjn verbljf.
Carm agnolejogl
-spronkeljk denaam van

Men verwarre hem niet met een anderen knapen uit Savoye,die metschonrstcenvegen
Tkomas Carl
yle, een Schotsch l
'egtsgeleorde, enz.teParjseenig goldznchtenteverdienen,

uw(
)lldie zich desgeljks met de beoefening der werdlater in den tjddergrootool
Duitsche letterkunde bezig hield en dezo in teling die van eenrepublikeinschlied,hetzjn rMoral pllenomena ot
'Germany 1845'' welk begon pMadaln'Veto (detoenmaligeK0in een zeerongunstig lichtstelde.Hj klaagt ningin,echtgenootevan Lodet
rî
jk XTrflavait
daarin vooralOver het toenemend ongeloof.
promis,Di)tàirt)êgorgertoutParis''terwjle1k

Carm agnola, eene stad iu t
lc Italiaan- coupleteindigdemetdewoordenpDansonslacar-

scho provinoioTurjn,ligtaan eene zj-xivier magnole!Vlve leson du canon!.''Hetliedisin
der Po en telt 2 voorstedcn, 5 lterken t'n 1792t
litgt?komen011werdgerlimentjdmetpça
om streeks 14000 inwonttrs) die vooralin (1o ira!''om strjdgezpngenendooxdemilitairemuz
i
e
k
a
lsmarschgespeeld.lletbloefmetdepMarzjdeteelt,den graan-enwjnbouw hunbestaan
vinden.Tnzonderheid isdozjde-marktervan seillaisc''endenpchantdlldcpart''indcnsmaak
grootbelang.- Zj vprmdeweleereengraat
l tot aan dttn 18den Brtlmaixo 1799,metuitzonschap, aan het huis Saluzzo toebehoorend, dt
zril
zg van tlen korten tjd (1794--1795),toon
en de Franschen herschiept)n haar in de 16de KLe revcil du pouple'' gezongen werd. In
eeuw in eene sterke vesting.Niettemin werd 1799 werdcn doorNapoleon de revolutionaire

zj in 1588 doordetraepen van Savoyeingenomen,en zj bleef ilthet bezit van deze.
In 1799had zj veeltoljden van deFransche
reptlblikeinen.
Carm agnola,eigenljk I'
ra3lceseo t
N Bar-

zangen, waarmedp hj menige ovel
*winning
behaald had,te<zjde geschoven.

landbouwerteCarmagnola,waarhjomstreeks
het Jaar 1390 geboren werd. Aanvankeljk
was hj herder bj Faclno Cczle, een magtigen
partjqanger van die dagentheer van Alessandrla cn regent van Milaan. Na den dood
van dezen kwam Carmaynola (1412)metde
troepen van Cane in dienstbjden toenmaligen

telt op bjna 33 (
E) geogr.mjlen ongeveer

tolomeo .fyqstsppd, een beroem d Venetiaansch
en M ilaneesch veldheer,was de zoon vaneen

Carm arthen of Caermartltel
t is(le naam

van een graafschap in hetzuideljk gedeelte

van hct vorstendom MTallis.H etgrenstaande
graat'
schappen Cardigan, Brecon,Pem broket
Glamorgan en de Baai van Carmarthen en
115000 inwoners. Van h0t land is do llelft
m et w eiden en een vierdt.m et bouwland bebpdekt.De bodem is er golveud envooralh0t
dal dttr Towy ongem eenvrtlehtbaar.Debelang-

rjkste rivieren zjn crde Towy,deCothjr,
de Dulas,de Bury en de Amman,en torwljl

hertog ran M ilaan en streed onder bpvelvan landbouw en veeteelt er debelangrjkstebl'
ondezen in 1414 en 1415.Tot l00n voordever- nen van bestaan zjn,vindtmt
m er b!
j Lla-

overing van Alessandria werd llj tot,graaf nelly belangrjlta jzer-en kopermjnen.

Tan Otufelv3z
?1t?'t;p benoem d en verwierfde hand
Il
1 otldel
ztjt
lheette ditlandschap Dlmetia
van 'shertogsonechtedoehterAntonia.In 1417 en ollderscheidene plekken zjn er uit eon

maaltte hj zich meester van 'rrezzo aan de dichtltrljk ot'gesehiedltundig oogptmtbolangAdda en onderwierp het afvalligt
)l'iacenza, rjk. Alen l10('
fl er plaatsen,waar boslissellde
lslagen zjn voorgevallen)en zelfsRomeinwaaxuithj de inwonersverdrollf,zoodatdezc velt
grogte stad een jaar lang onbewoontlbleef, stlhc oudheden zoelttmenerlliettevergeofs.
en vervolgens werden Cremona, Brescia ttn De evenzoo genoemde hoolklstad ligt aan de
Genua door hem iugenomeu (1421).Geheel Towy en is eene bloegende plaats md eolle
Opper-ltal
ië lag 1
411 aan de v0(
)t('11 van den fraajo brug over derivier,e0n belangrjken
hertpg %,
an M ilaan,en in hetvolgendeJaar halldel en 12000 inwoners.Zjisdegeboor-

ddyn of Merlin,
deed Carmaynola een inval in Zwitserland, teplaats van den profeet M o'

1T:

CARMATHEN- CARMON.

van wien volgenssommigenhaarnaam afkom- gal, Italië, Frankrgk, België, Begeren en
Amerika. O0k de bekende pater Hyaeinthe
stig is.
Carmel of Dsjebl *cr-.&1,
: is denaam behoort t0tde prde der ongeschoeide Carmevan een gebergte in Palaestina,datin zuid- lieten.

westeljke rigting metzjne groen bewassene
en door de bronnen derbeekKisonbesproeide
hoogten overeen afstand van 7 geogr.mjlen
voortschrjdten aan dezuidzjdederGolfvan
Akka met kaaq Carmelin zeevalt.Hetgebergte verheft zlch terhoogte van slechts500
Ned.el,ist0taan den t0p bebouldenrjke-

1
jkdoorbronnenbevochtigd.Inzjnetalrjke
grotten w aren w eleerprofeten,klmzenaarsen
monniken gehuisvest,en hetwasin hetbj-

Carmenta of Carmentis was bj de R0aan wieaan den voetvan denCapitoljnschen
heaveleen tempelen elderseen altaargewjd
was,terwjl hare feesten - carmentaliaden llden en 15den Januarj door vrouwen
werdengevierd.zjwerddaarbgalsPostrortaen
Antenorta (in detoekomsten in hetverledene
starende)doorde feestvierenden aangeroepen.
Carm er (Johann Heinrich Kasimir,graaf
v0n), een Duitsch staatsman,werd geboren
meinen eene voorspellendeengenezendegodin,

zonder hettooneelder werkzaamheid vanden
profeet .
EIia8. De orde der Carmelieten heeft te Kreuznach den 29sten December 1721,trad
er een klooster,datin 1821 verwoest,maar in 1749 in Pruissische staatsdiensten werd in

laterhersteldisen den reizigereenegastvrje 1750 reqéringsraad te Oppeln,in 1751 directeur en ln 1763 president dexregêringteBresveC
rbalj
fplaatsaanbiedt.
rm elleten (Deordeder)isin 1156oj lau,en in 1768 minister van Justitieenvo0r-

den berg CarmeldoorBertkold rcl Calabriè, zitter van het bewind in Silézië.In 1779 bedoch naar het gevoelen der monniken door noemde de Koning hem t0t groot-kanselier
den profectEliasgesticht.Volyensden regel, en t0t chef der Justitie.waarna hem de her-

dien zj in 1209van den patrlarch Albertte vorming van hetregtswezen werdoygedragen.
Jerusalem ontvingen,moesten zj in afzon- Onder zjn bestuurwerd dewetgevlng op de
derljkecellen leven,zich bj afwisselingmet hypotheken verbeterd, een kredietstelsel in
het gebed en met eenig handwerk bezighou- Si1e'zië aangenomen,hetbestuurvereenvoudigd
den, geen eigendom hebben, geen vleesch en een oeconomisch genootschap opgerigt.

eten en op bepaaldetjden een volkomen stilzwjgen bewaren.In 1224 werd de ordeals
die van Onze lieve Vrouw door paus Honorl: III bevestigd, terwjl haar opperhoofd
den naam ontving van rarchiphylax (aartswachterl''.Na de kruistogten werd zj door
de Saracénen verdreven en vestigde zicheerst
op Cyprus(1238)en vervolgensop Sicilië,in
Engeland en Frankrjk.In 1245 hield zj te

Vooralmaaktehj zich verdiensteljk doorde
herziening van den rcodex Fredericianus'',
terwjlhj nalangdurigestudieOnderscheidene
wetboeken inPruissenaanmerkeljkverbeterde
en in 1791 het algemeenePruissischewetboek

voltooide,datden lsten Junj 1794 onderden
naam vanrAllgem einesLandrecht''verbindend
werd verklaard.Hj zag zich daarnabenoemd
t0tKoninkljkcommissarisinPommeren,O0sten W eFt-pruissen en eindeljk in den gravenstandopgenomen.In 1798 begafhj zichnaar
zjn buitenverbljf Rëtzen bj Glogau,waarhj
den 23sten M ei 1801 Overleed.
Carm ichaël(Richard),eenberoemdBritsch

Aylesford in Engeland haar eerste algemeene
vergadering en koos k
%imon KpcA t0tgeneraal.
Deze verkreeg in 1247 van Innocentins III
een zachteren regel en de voorregten der
bedel-orden.Zjverspreidde zich vooralinhet
westen en zuiden van Europa,liet hare oor- heelkundige,leeraar aan hetRichmond-hospi,overleed nabj Dublin den3denJunj
spronkeljkegestrengheid meer en meervaren taalenz.
en verwierf van paus Engeni'us IV in 1431 1849. Hj wasvoorzittervan hetKoninkljk
Ier
s
c
h
genoot
schapvanheelkundigenenschreef
n0g meer vrjheden, waarna zj zich onder
Pigœ 11 ingesel
todde(conventualen)en onge- onder anderen pOn the efects ofcarbonateof

vc/
zoelt
fe (observanten)Carmelieten verdeelde. iron upon cancer(1806 en1812)',metHenniny
.

Later vervielde orde in onderscheidene zelf- en Goodland pOn the nature ofthe scrofula

standige congregatiën, en zj telde ten tjde (1810)''en rAn essay on theoriginandnature
van haren hoogsten bloei587 kloostersin 38 oftuberculousand cancerousdiseases(1836)1'.
gewesten. Het gewaad der Carmelieten was Vooral legde hj zich toeop de behandeling
aanvankeljk een bruine of donker-grjze pj van venerische ziekten,waarbjhjhetgebruik
en een wittèn mantel met bruine en zwarte van kwik afkeurde, zooals bljkt uitzjne
strepen.Daarbj kwam in 1287 een grjssca- werken rOn the venerealdiseaseswich have
pulier en vervolgens een witte hoed.Later confoundedwithsyphilis(1814en1815,2dln)''j
bepaalden zich deconventualen bj de zwarte ,)0n venereal diseases and the use and abuse
en deobservantenbjdedonker-grjzekleur.- of mercury in theirtreatment(1814,2dlnl''
De Orde der Carmelieter gzoo-ezl,in 1452 door enz.Diewerken zjnmeerendeelsbjherhaling
Johan .
fczfïq
sft
x Soreth,generaal derCarmelie- uitgegeven en in hetD tlitsch vertaald.
ten gesticht,droegeenkleed en scapulier van
Carm on Of Carmona is eene stad in de
bruin laken en in het kooreen wittenmantel Spaansche provincie Sevilla,aan deCarbones
meteenzwartenslujer.Denonnenwjddenzich in eene heuvelachtige streek. Men heeft er

aan hetonderwjsenaanhetOefenenvanwelda- fraaje huizen,een hoog-opgetrokken Moorsch
digheid.- De secularisatiedergoederenbragt kasteel,7 kerken,onderscheidenekloostersen
in hetlaatstder voorgaande eeuw ook aande 16000 inwoners.Zj droeg voorheen dennaam
ordeder Carmelieten een gevoeligen slag toe, van Carmo;later werden hare murengeslecht
doch zj bestutn0galtjd in Spanje)Portu- en zj moest van Philips IV den rang van

CARMON-CARN:IDES.

1;3

stad terngkoopen v00r eene s0m van 40000 achtigste gedeelte van W allis.Aldaar verheft
ducaten.
zich de hoogste berg van Engeland,deSnowCarm ontelle,een Fransch diehter,gebo- d0n ,met3 toppen terhoogte van 1100 Ned.
ren te Parjsden 25stenAugt
lstus1717,was el,en het zuidwestwaartsloopend schiereiland
voorlezer en ordonnateur des fêtes bj den draagteen bergrtlg ter hoogtevan 500Ned.el.
hertog '
van Orleans.lltj overleed den 26sten De bergen bestaanerhoofdzakeljkuitleisteen,
December 1806,nadat hj zich vooralgrooten dat koper-en looderts bevat.D evoornaam ste
roem verwerven had deor zjnepproverbes rivieris er de Conwayqvoorts vloejen er de
dramatiques (1768- 1811t 10 dln)''.Voorts Ogwen :Llugwy ,Lleder,Seionten Coluryn.

schreef hj prhéâtre du prince Clanerzou,
tradtlit en Français parle baron de Blening
(17;1,2 dlnl'' rr
fhêâtre deCampagne(1775,
5 dlnl' de romans rlue ducd'
Arnay''ennLe

ook ztln er Onderscheidenemeren,zooalsde

Clye Conway aan den voetvan denSnowdon
en de bron der Conway, het fraaje Llanberis en het Nantgwynant-meer.De delfstof-

triomphe de l'amour sur les moeurs de ce feljkevoortbrengselendeslandszjnreedsversiècle''
,alsmedelletbljspelrl'Abbê deplâtre meld en men heeft ervervolgensgraan,rtmd-

(1779)'',datmetgroetenbjvalontvangenwerd. vee en paarden, terwjl de visscherj er
Hj heelt daarenboven zooveelin handschrift blooit.Langs denoordkustloopterdeChesternagelaten,datzjnegezamenljkewerkenalligt Holyhead-spoorweg,die over de M enai-straat

100 deelen zotlden vullen.
het eiland Anglesey bereikt, en een andere
Carn of Cairn is de naam van hoopen spoorweg gaat er van Banqor naar P01*
tsteenen, die men hier en daar in Groot-Brit- dilleyn.MenvindterveleRomemsoheoudheden.

tanle,vooralin Schotland en W allisaantreft. De evenzoo genoemde A0C#yfJ#,aan den
De steenen zjn kegelvormig van gedaanteen mond der Seionten aan de Menai-straatzeer
door een platten steen gedekt.Yermoedeljk ttraai gelegen,is doorm uren metrondetorens
door W illem de T'Qrprertzcropgetrokkenzjn hetbegraatylaatsen,diemetonzephunebedden''overeenkomen.

Omgeven. De bouwvallen van haar kasteel,

Carnac, een dorp met 4000 inwoners in waar Eduard 11 geboren w erd,behooren t0t

het Fransche depal-tement Alorbihan,4 geogr. de fraaiste des rjks.Zjnemt
lren zjn meer
mj1 ten ztlidoosten van Loriel
aten nietver dan 2 Ned.el dik en torschen 13 vjtlof
van zee op eenehoogte geleqen,isberoemd zeshoekige torens.Destadtelt10000inwoners,
wegens cen gedenkteeken ult den tjd der is eene badplaatsen bezitfraajewandelplaatDrtlïden.Het bestaat uit 11- ot'1200- voor- sen langs de Menai.
heen 4000
ruwe Obelisken van graniet,
Carnatie of voorstelling der vleeschkleur
die zich terhoogte van 2 t0t ; Ned.elboven noemt men in de eerste plaats de kleur van
den grond verhoffen en in 11'rjen,diemet 'smenschen huid en voeraldie vanhetgelaat,
de kustevenwjdig loopen,gerangschiktzjn. voorts in de schilderkunst de eigenaardige
'Pen zuiden daarvan zietm en een tumtllus Of methoden,diebj hetsehilderendaarvan worgrafheuvel ter hoogte van 20 Ned.el,en in den gevolgd.Zj leverde ten allen tjde 5,001*
1862 heeft men er een kryptm etm enschen- deschilders groûtemoejeljkhedenOp,vooral
beenderen,benevens een aantalCeltische oud- met bet
rekking t0tde klellrderwanyen,de

heden gevoyden.
doorschemering van hetbloed bj dewlsseling
Carnalllet iseenedelfstof,dieindeboven- der gewaarwordingen,een en ander naar den
lagen der steenzoutbedding van Stasforttte eisch van leeftjd,gestelen geslacht.UitsteKalucz in Galicië, te Xaman in Perzië en kend is vooral de carnatie der Venetiaansche
elders gevonden wûrdt.Zj is in zuiverentoe- se,hoûl.
stand w aterhelder, grofkorrelig,schelpachtig

op de breuk en kristalljn en beei'
t een soorteljk gewigtvan 1,6t5.Gewoonljk iszjdoor
micrûscopischeschubjesvan jzerglimmerrood
gekleurd. Zj bestaat uit270/0ohloorkalium ,
340/0 chloormagnésium en 390/0 water,terwjl
zj tevens kleine hoeveelheden brpmium bevat,
en is eene belangrjke zelfstandigheid t0t het
verkrjgen van kali-zoutenenbrûmium.W ordt
zi.jnaetTvater behaudeld dan ontbindtzjzich
dat zich
) in kristalvorm af

Carnea is de naam van een groot feeBt,
dat in Sparta ter eerevan Apollowerdgevierd

en 9 dagen dtmrde.De priester,die daarbj

dienst deed, droeg den naam van Ayetes,
wien 5 dienaren, Carneaten genoemd, hel-

pend ter zjde stonden.Er werden tenten

opgeslagen in de Open lucht,en in e1k van
deze bevonden zich 9 m annen,die aan een
opperbevelhebber gehgorzaamden. O0k werd
ter gedachtenis van de overtogt der H eraelieden een vlot vervaardigd, waarop men het
ill chlooxkalium ,
scheidt, en in opgelostbljvend chloormagnê- standbeeld plaatste van Apollo Crgze'
ll:, en
sium. Uit de chloorkalium bereidtm en zwa- voor '
t Overigebestonden defeesteljkepleg-

velzure kalitkoolzure kali(potasch)enandere tigheden in heteferen vallstieren,krjgsdansen en een wedstrjd in de muziek.O0k te
belangrjke kali-verbindingen.
Carnarvon of Caernarron is de naam van

een graafsthap ten noordwestenvanhetEngelsehe vorstendom W allis aan 3 zjden doorde
Iersche zee en ten oosten en zuidoosten door
de graafsehappen Denbigh en Merioneth 0mgeven. Het heefteene bppervlakte van nage-

Cyrene?'
rhera,Messene,Sicyon,Sybarisenz.
wexd dltfeestgevierd.

Oarnéades, een beroemdGrieksch wjs-

geer en volgens Cicero de stichter van de3de
Acadêmie,werd geboren te Cyrene in Afrika

ilz hetjaar214 vöörChr.en Overleed in het
noeg 45 Eq geogr.mjlenmetomstreeks100000 Jaar 129. Hj bestudeerde degeschriften de<
inw oners,en is llet bergachtigste en schilder- Stoïcjnen, vooral die van Chrysippus,trad
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te Athene als leeraar op en verwierf zich carneval;inhetbjzonderwordenzjnefeesten
doorzjnescherpzinnigheidenwelsprekendheid, gevierd te Romilen te Venetië.O0k in somde algemeene achting.In 156 zondendeAthe- migestedenvanDuitschlandgaatdietjdgeens-

ners hem met den Stofcjn Dingenesen met
den Peripatetischen wjsgeer Critolaus naar
Rome,om er verminderingvaneeneopgelegde
geldboeteteverkrjgen.Vo
'ôrdatdezegezanten
in den Senaatversehonen,spraken zj op de

zinszol
zderplegtigheden voorbj;dezeworden
bjvoorbzeld t:Mu'nchenenteDiisseldorfgeregpld doordekulzstenu rsgenootscllappelz,doch

teKeulan behooren zj t0thetvolksleven.
Carnicar (D0n Ramon), een beroemd

openbare pleinen t0t het volk. Carne'ades Spaansch toonktlnstenaar, werd geboren in
schitterde erdoorzjnekraehtige,wegslepende, 17@8*9 te Tarrego in Catalonië,ontving onderCritolausdoor zjnenaatlwkeurigeensierljke, WIJS ill de muzielt te Se0 de Urgel,later te
en Diok
qenesdoorzjne eenvol
zdigoen beschei- Barcelona en vervolgens op de Balearische
delle welsprekendheid.Hetglansrjkredenaars- eilanden,werd daarna kapelmoester te Barcetalent van Carnêades maakte inttlsschen niet lona en in 1828 bi
j de Koninkljke opera
alleen indruk op de jeugd, 00k (1e censor teAfadrid.Hj overleed den 17denMaart1855.
Cato werd erzoozecrdoorgetroffen,dathj Valz zi
jne opera'
s noemen wj ,Adela de
voorstelde,diewjsgeeren alsgevaarljkeman- Lusignano'',- pElenay Constantino'',- qDon
nel! uit destad teverwjderen.Na dien tjd Juan Tenorio'''- rE1C010n'''- rElEutemio
begon te Romedestudie derGrieksche wjs- de Alessina'' - pElenay Malvina,,- plsma-

begeerteen welsprekendheid tebloejen.
lia'' en plpermnestra''.Hj bejverdezich
Cœrnlades,die naar de wjze vanSoerates 0m eene nationale oyerate scheppen en heeft
leorde, heelt weinig of geene geschriften

voorts vele melodieèn Val
à Spaansche volks-

achtergelaten en wj kennen zjnestellingen liederen geschreven.
enkeldoor Diôgenes .
zt/rfïzl.
N, Cieero en andeCarnivorae, vo@dieren of vleesclt-dende
ren.Hj zochtdewetten en de 3trappenvan dieren,zie Dierkunde.
'eldenwj:
waarschjnljltheid naauwkeurig te bepalenj Carnot.ondordezen naam verm
bestreed deStoïcjnsche leeromtrentde god- Lazare Fïcplc,s aKargulréte, graaf Carnot,
heiden trad metjverOp tegen hetanthropo- den Cato derFranscheOmwenteling.Hjwerd
morphismus ot'de gewoonte om zich degoden geboren den 13den Mei 1753 to Nolay in l10t
in de godaante van menschen voor te stellcn. departementCôted'or,ontvingeerstonderwjs
op zedeljk gebied beweerde hj,dathethoog- in eene lkloosterschllol te Autun,doch in 1769
st0 goed gelegen was in de bevrediging van el
zvcrvolyensaan eeneinrigting t0topleiding
al onze behoellen,en hj weesop del
zstrjd van ingenleurste Parjs.Daarnanam hjdienst
tusschen 'sm enschen schranderheid en zede- bj het corpsingenieursen bezochtdaarmede
ljkheid,zonderdien evenweloy te lossen.
de scheol ttl.Mezières, waarna hj den pracCarneval, volgel
zs sommlgen van caro tisehen cursus te Calaiseindigde.Reedsin dien
(vlecsch) en vale tvaarwell,volgensalzderen tjdkoesttl
rdehj plannen omtrantet
?nebetere
rdediging Vall vestingwerken, doch zjne
van earo en aral (verwjderinq) ofavallare ve
pl
annen
vonden
ge
e
n
(verminderon),heetoorspronkeljkhettjtlperk
gehoor en zjn Essai
van DrieKoningen (6 Januarj)totaan Asch- stlr les m achines en g'énéral''evenmin.Eene

Woensdag,dellaallvang Vall 0011Vaston gedll- lofrkldo OP Trauban V001* de Academie te
rende 40 dagen,hetw elk inItaliëdoortallooze Djon bezorgdo er h:m d0n eereprjsen het

uitspanningen verlevendigdwerd.LaterechtW lidmaatsehap. B1Jhat uitbarstenderOmwentebepaalde metlj dat dit tjdperk van 3 t0t 8 ling washj kapitein,werd in1791 doorhet
dagen vöôr Asch-woensdag zgt
l plaatshebbon.
Het was niet vreemd, dat men zich deor
velerlei vermaken schadeloos zocht te stellen
voor de ontberingcn der toolkomst.Die ver-

departement Calais t0t 1id d0r Avetgevende

Vergaderinggekozen ()nnam vervolgens(1792)
zittlng in dtlNationale Couventie,waarhj

vôör den doot
ldes Koningsstemde.Hj werd
lnaken zjn vermoedeljk A'
oortgesproten uitde vervolgans bclast met gewigtige zendingen

Heidensche lentefeesten
uit de Lupercalia naarde Rgnarméeen naard0n rtlgtervleupel
en Bacchanalia der Romeinen en uit de J0e1- van l
lct nûorderleyer, bestuurde de ligtlng

fbesten der noordeljke volkeren.Smullerjen van 300000 lnalz m de noordeljke departeen drinkgelagen vormden in de middeleeuw en
de voornaamstebestanddoelen vandencarneval.
Devermogendenmaaktendaarmedeeenbeginop
Driekoningendag endelagereltlassenbepaalden

melzton, t)n snelde toalz naar het leger van
Dumottriez,oiu hetgedrag van deztlllgeneraal
te onderzookell en hem in hechtenistenemen;

docll hj kwam telaat,daarDamçmriezreeds
zicht0tdeweekvoordenvastentjd,waaraanzj t0t de Oostenrjkcrs was Overgoloopen.Den
den naam van pAfalle week''gaven,terwjl 14den Augustus 1793 werd hj lid van h0t
de behoeftigen zich m8t een paar feestdagen Comité de Salutpublic en had er 110t oppervergenoegden. De geesteljl
ten hadden naar bestuur over de zalten van ool-log.Ttlrstond
Pauseljke verordening hetvoorregt,om den gafhj bevel,om aanh0toostenrjkseholegar,
carneval 2 daren vroegertebeginnen dande dat Maubeuge omsingelde, een beslissenden
leeken.Sommlgedagenvandattjdperkwerden slag te leveren.Hj Ontwierpdaartoehetplany
a1s de voornaamstefeestdagen beschouw d.Het nam zclfaan (
1: uitvoerillq deelen bezorgde
schenken van bloemruikers, hat werpen met in h0t hagcheljkstoogenbllk dool-zjl
l btlleid
lekkernjen, het vermommen elzz., dat alles de zegepraalaan zjnetroepen.Van dienti
jdaf
is denkoljk ;an dealoudeHeidenschegebrui- had hj eel
z bclangrjken invloed op al (le
ken ontloend.ftaliuisvool'alhetland van den krjgsbewegingen derRepubliek;hjonderhield

CARNOT.

175

00110 voortdurende briefwisseling met de 14

heid tehandhaven bezûryde aan deaBehvan
T'
urenne eene rustplaats ln den tempel van
legercorysen en zond aan alle bevelhebbers Ma
rs en deed Latour #'dl1
ler.gzle-cprlef t0t
zjne ultvoerige lastgevingen.Uitsteltend is

vooral hetplan voer den veldtogtvan 1794, eersten grenadier van Frankrjk benoemen.

dat hj in een eigenhandig schrjven van 11
A'
Iaart (21 Ventôse II)aall Pidteyr'
ttmededeelde.Hd wistmetJuisten bliltdeaanvoerdersttdkiezen en sloeg met demeestonaauwlettendheid hunnehandelwjze gade.Tochz0u
dit alles hem niet bevdligd hebben tcgen de

gt
lillotine, vooral daar hj t0tdeJacûbjnen
behoorde en aan Robesplèrreen zijnaanhang
onverbloemd zjneminachting tekennen gaf,
z0o geheel Frankrjl
t hem nietgeroemd had
als de oorzaak der herhaalle zegepraal. W è1
werden na den dood van Robespilrre beschul-

Totn echterde nieuweregéring duideljk met
hareplannen te voorschjn trad,nam hj zjn
outslag (Septembor 1800) en begafzith naar
St.omer, waar hd voor zjn gezin en voor
de wetenschap leefde.Dnch reedsinhetbegin
Van 1802 zag hi
J zich bennemd t0t lid van
het Tribunaat!en in die betrekking zochthj
zooveelmogeljk derepublikdnscheboginselen
te verdedigen.Hj stemde tegenhetconsulschap voor levenslang cn was dtteenige,die
zjne stem verhief tegën de verheëng van
Bonaparte t0t keizer.Toch bleefhj zonder

digingen tegen hem ingebragt,dooh hjver- eenige vret?s lid van hetTribunaat,totdat0ok
antwogrdde zich op eeneschitterendewjze. ditlaatstebolwerk tegenKeizerljkewillekeur
op zjn voorstelwerdaandegruweljketeregt- uitden weg gertlimd werd.Qarnotkeerde nu
stellingen in de Vendée een einde gemaakt, naar zjne geboorteplaats terug en hj, die
amnestie verleend en deYredeteNantes4e- besehikt had ovel'de hoogsterangen bj het
sloten.Te midden der stormenvanhetSchrllt- leger,was zelfniethooger opgeklommen dan
bewind stichttehj te ParjshetPolytechnisch t0tbataljonschef,terwjlzjn vaderljperfdeel
Instituut en schreef onderscheidene weton- naauweljksvoldoendewasom inzjnebehoeften
schappeljke werken.Hj beselte degebrel
ten te voerzien.'
l'
e vergëefsdrong zjn opvolger
van het toenmalig staatsbestuux, maar de in het ministérie van 00rl0g er op aan,dat
midtlelen om ze te verholpen stondenh0m niet hi
j t0t divisie-generaalz0u worden benoemd,
duideljk voor den geest. Hj verzette zic'
h en etlrst nadatCarnot 7 Jaarin vergetelheid
aanvankeljk tegen de invooring van een dic- had doorgebragt) nam Napoleon hetbesluit,
tatoriaal bewind, maar na'
m totll, door 14 om hem wegenshet ontzetvan Maubeugeeen
departementen gekozen, zitting in den Raad Jaarljksch inkomenvan10000f'
rancst0etekender ot
lden. De portefeuille van oorleg wees nen. Het departement Côte d'or koos hem
hjvandehand,maarhjwerdlidvanhetDirec- wedert0tA'ertegenwoordiger (1809),doch hj
toire en leidde er eonigen tjd met Retrbell naderde niet weier t0t Napoleon en eerst in
de Buitenlandsche Zaken en later metLetour- 1814 bood hjhetvaderlandzjnedienstenaan
wez
lfg de aangelegenheden van O0r10g.O0k nu en eindigde zjn briefaan den Keizer met de
was hjde zielvanallekrjgsondernemingcn, woerden 11N0q ishettt
jd,Sire,eeneervollen
en op zjn voorstelwerd Bonaparteopporbe- vredateverkrpgenendeliefdevaneenedelvolk
velhebber van het leger in Italië. Daarna te ht'
rwinllen''.Ngpoleonbenoemdehem daarop
heldehj overt0tden vrede,om deinwendige t0tgguverneurvanAntwerpen,debelangrjkste
belangen des Rjlts betertekunnen xegelen; vesting van zjn geheele rjlt. Carnotvond
dochmetbetrekkingt0tdezezaak warendedrie- haarreeds doorvjandeljkebenden Omgeven,
mannen Barras,Rewbellen Larereillèrezjne dotth maakte zich gereed t0teenehardnekkige
hevige tegenstanders. Zj wisten Bonapaçte verdtdiging,en hj gafaan hetbevelvanhet
t0t hun gevoelen over te halem en toen in Voorloepig Bewind in Frankrjk, onz zich
den beruchten nachtvan den 3deé opden4der
September Augereau op last van diengeneraal
alle tegenstanders van het Driemanschap in
hechtenisnam ,om hennaarCayennetttzendcn,
ontkw am Carktotslechts aan da'
t l0tenaanden
dolk van een gehuurden m oordenaardooreene

haastige vlugt.Hj begafzich naar Augsbt
lrg
en Neurenberg en schreefer zt
jne bt
.rûemde
Réponse de L.N.M.Carnûtau rapport fait
sur sa conluration du 18 Fructidor an V au
conseil des cinq cents par Bailleulau n0m

over te geven, eerst gchoor, toen hem de
docum enten van den afstand van N tvoleon en
van de herstelling der Bourbons w erden ter

hand gpsteld. Carnot had Jegens deinwoners
derstad zooveelinschikkeljkheidenedelmocdigheid betoond,dat de burgers der voorsta;
Borgerhout een gedenkteeken ter zjner eer
deden verrjzen en hunnevoornaamstc straat
naar hem noemden. D00r Lodewj;k XTYJT
werd hj met koelheid bejegend,zoodathj
weldra een pMémoire adressê au r0i en

d'une commission spêciale (1799)'',waarin hj Juillet 1814'' in het licht deed verschjnen.
op eene overtuigende wjze deaantjgingvan Hj werd door de policie, vooral na
anding van Napoleon, op zulk eenlastige
koningsgezindheid van zich afwierp en waam de l
door hj nietweinig bjdrof
?g t0tden va1van wjze bewaaltt, dat hj zit!h veiligheidshalve
hetDirectoire (1799).
te Parjsverborgen hield.Napoleon bonoemde
Na de revoltltie van 18Brumaire(9Novem- hem aanstoudst0tministervanBinnenlandsche
ber 1799) riep de Eerste Consulbjnaalle Zaken,t0t graaf,t0tpairdesrjksen daarna
ballingen van 28 Fructidor en oûk Carnot t0t comm andeur en eindeljk t0t greot-oëcier
terug,die aanstondsbenoemd w erd t0t direc- van het Legioen van eer.Hj ontvingeehter
teur van het oerlogsmateriilel en in 1800,in geen maloraat,zeoalsaandenpairstitelvoegde,
plaats van Beetltier,t0t minister van O0rl0g. en zjne republikeinsche gevoelens verboden
In die betrekking wisthj ordeenspaarzaam- hem , zic: graaf te noemen.In weerwilvaa
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den onrusigen tjd bragt Carnotordein zjn
beheer en bevorderde de belangen van landbouw wetenschap, kunst en onderwjs.De
slag bj W aterloo vernietigdezjnelaatstehoop
OP 0en pnafhankeljk en vrj Vaderland.Te
vergeefb verzette hj zich tegen den afstand
desKeizers,enhjzagzichzeltbgenoodzaakt,

van onderwjsen Eerediensten tevensafgevaardigde voor het Seine-departement n= rde
Nationale Vergadering.Gedurendezjnbestuur,
datongeveer41/,maand duurde,deedhjveel
t0t verbetering van hetl0tderonderwjzers,

onschadeljk te kunnen maken.Na denterugkeer van Lodeu%kbegafhj zich naarCerny
en schreef erterzjnerverdediying pExpose
'
de la conduite de Carnot'',waarln hj de lasterljkeM ntjgingenzjnervjandenwederlegde.
Niettemin ontving hj bevel, om zich naar
Blois onder het toezigt derpolicietebegeven,
doch hj nam over deNederlandenenDuitschland de wjk naarW arschau.O0k deKamers
syraken hetvonnisderballingschap overhem
mt,waarnahj Maagdenburg t0tverbljtylaats

veelergerwashet,toen hj door zjn vriend
m noltlûereenereeksschoolboekenvansocialistischestrekkingdeedschrjven.ToendeNationale
Vergadering dienmaatregelafkeurde!legdehj
deportefeuillenederen verdedigdezjngedrag
in een vlugschrift(pLe ministère de l'instruetion etc.''
) In de Constituérende Vergadering
nam hj zitting voorhetSeine-departementen
plaatstezichMnderepublikeinschelinkerzjde,
terwjl hj bj de beraadslagingen over de

stelde de normaalseholen knsteloos open en

bevorderdehethotlden van voorlezinqen voor

hetdocument daarvan over te brengen aan de hetvolk.Zonderling washet,h0ehj in eene
Kamer.Door deze t0tlid van hetVoorloapig circulaire beweerde,datonwetendheiddebeste
Bewind gekozen?verzettehjzichmetmannem eigenschap was van een volksvertegenwoormned tegen de llsten van F0lc#/ zonder hem diger.W erd hem ditreedskwaljk genomen,

grondwet hetamendement-Grev (mdersteunde,
koos, om erzichaan de wetenschapenaande dat het hoogste gezag wilde gezeteld zien in
opvoeding zjner zonen te wjden.Hj over- de Vergadering van Vertegenwoordigers.Daar-

leed aldaarden 2denAugustus1823.Hjheeft entegen stemde hj na de Junj-dagen vôôr

onderscheidene werken uitgegeven van wis- het voorstel! om te verklaren,dat generaal
kundigen inhoud, zooals poeuvres mathéma- Cart
ùgnae zlch verdiensteljk had gemaakt
tiques(1795)'',- pRéoexionssurlametaphy- Jegens het vaderland.Bj dealqemeene verki
ez
ingen voorhetW etgevend Llchaam moest
siquedu calculinfnitésimal(1796en1813)'',DTraité de la corrélation de iguresde gé0- htjhet onderspitdelven,(bch den loden Mei

métrie (1801)'', - pGéométrie de position
(1801)'',- pDe la défense desplaces f
brtes
(1809,3 dln)'',waarop eenvervolgverscheen,
enz.O0k a1sdichter maakte bj zich bekend
d00rzjn komischheldendichtpDonQuichote''
,
en na zjn d00d verschenen sMémoireshistoriques etmilitaires sur Carnotetc.parTissot
(1824)''.

1850werd hj metVidalen & Flottegekozen
doordeSocialistischepartj.'rotaanden2den
Decembrr 1851 zat hj op de banken dex

republikeinsche oppositie, en na den staatsstreek van dien dag w erden 3republikeinsche
candidaten t0tleden van hetW etgevend Ligchaam gekozen,doch zooweltoena1sin1857

bj eene wederom op hem uitgebragtekeus,

Kjppolyte CAIPJ, één van de weigerde Carnot den gevergden eed af te
hoofdleiders der Fransche demoeratie.Deze,

leggen, en hj bemoeide zich nietlangermet
de openbare aangelegenheden. Zjn rExposé
dela dodrine saintsimgnienne(1830)''ismeem
zjn vaderin de ballingschajenwoonde7Jaar malen uitgegeven.Voorts heefthjdepMémoite Maagdenburg,waarhj zlch toelegde opde res''van H enri G're-goïr: en Bertrand Wtprràre
Duitsche taal- en letterkunde.In 1823 keerde in het licht doenverschjnen,alsmedeeenen0hj naarFrankrjk terug,studeerdein de let- vellevan ran der Velde en de Grieksche vrjïIIdrinhetFransch
teren, werd een jverig aanhanger van het heidszangen van W illtelm JV//
St. Simonismus, was medearbeider aan den vertaald, terwjlhj belangrjkeartikelsgeleeen zoon van den voorgaande, w el'd geboren
te St.Omer den 6den April1801,vergezelde

pPr
éc
'' den DOrganisateur'' en den
Glo
burs
ejj,eur
ma1
ar verwpderdezich metBazarh
N rola en anderen uit de school van père
Enfantin, waarna hj in derRevueindépen-

dante''zjne gematigd-socialistische denkbeelden mededeelde.Nadathj eenereisvolbragt
had door Nederland,EnjelandenZwitserland,
hervatte hj zjne studien,werd in 1839 bj
de anti-ministeriéle beweging voorzitter van
de centrale cornrnissie der kiezers teParjs
en zag zich in Maartt0t lid der Kamer van
Gedeputeerden benûemd!waarhj plaatsnam
aan de uiterste regterzjde.In 1842 en 1843
werd hj herkozen, en in 1841 gafhj een
geschrift uit, getiteld ptzes radicaux de la
charte'' waarin hj optrad al
seenvqorstander
derrepubliek.Ijezebrochuredroegnletweinig
bj t0tdevereeniging vanverschillendedeelen
der oppositie aan democratische banketten.Na
deFebruarj-omwentelingwerdCarnotminltqr

verd heeft in de rRevue indépendante''en in
de r'
Revue de Paris''.H et bezwaar van den
eed scheen intusschen allengs vervallen te

wezen, want toen hj voor de 3demaalte
Parjs t0t vertegenwoordiger gekozen werd,
legde hj dien af op den zlsten Mwart1864,
doch schaarde zich aan de zjde derOppositie.
Bj de algemeeneverkiezingenvan1869moest
hj zjneplaatsafstaan aan Gambetta.Aan de
Jongste communalistische woelingen teParjs
heet'
t hj geen deel genûmen,en sedm*
t de
uitgave der pMémoires''vanzjnvader(18611864)geen werk van eenigbelanginhetlicht
gezgnden.
Caro (Annibale),een Italiaansch schrjver
en dichter,geboren in 1507 te Citanuova op

het gebied van Ancona,werdhuisonderwjzer
bj een aanzienljk inwoner van Florence,
u dovico GJ##ï genaamd,en daarnasecretaris
van diens broeder Gioranni,diehem medenam
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naarRome,waarhem aanzienljkekerkeljke Carolina-eilanden ofCarollnenisdenaalu
inkomsten werden verleend.In 1543 werd hj van een archipelindenGrooten oceaan,Avelke
gezantvan den hertog Piltrofzîlt/t
?pïct
lI'
arneze uit 48 afzonderli
jke groepen bestaaten ziol:
van Parma e11Piaeenza en eindeljksecretaris tt
lsschen de Ladronen (Dioven-eilanden) en
der cardinalen Ranuecio en AlessandroFt
zrldze. Nieuw-otlinéa van 3 11ON.B.en van 148
Hj overleed teRomein1566.Metjverhadhj 1810 0-L.van Greonwioh uitstrekt.DeSpanzich toegelegd op de Toscaansche taal)wes- J-aarden,die dezeeilandonllietbozettoll)lnaar
halve zjne werken zich onderseheiden dool' aauspraak lnaken Op 111114 bozit?noenzon de

een classielten vorm.Demeest-beroemde zjn l
ueest-westeli
jko groep, dit
? tler Palaos ot'
eene vertaling van derAends(1581)'',eenl0f- Pélew-eilandon, df) 'Ivest-6ïtz'rp/J33:?l, en de
dicht Op de vjgen (nLa Ficheïde'')en eelze meest-oosteli
jke, di0 der Marshall's-eu Gilkoddige verhandeling over den grootellneus bort's-eilanden, de O0st-Cttg-t
?lz
lpkdz?. Naar llet
van Leoni '
tl
t'FlAneona,voorzitter van deAca- voorbeeld der Noortl-Aluel-ikaanscht) zelltlelindémie.Nazjndoodzjnn0ganderewerkenvan g0n w orden aldie eilandtlllluet tle Ladrflnelz
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lissisch- Wpc/ztr en daarna gedurig andere.De luepste
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theetto zi
jn eerstin do 19deeeuw l
ueteenigenaalln'en olzder dezen naam indegeschiedenisbekend
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inwoners.De hoofdstad is Beuthen ot'Nieder- iuw ollel's is e1.l'tliln 20000 ()lz beloopt illgebeuthen aan de Oder met4000 inwoners.
110e1 Alicronésiu omstreoks 90000. De ze0 is
Carole of Carola was welecr de Ilaamvall er (1001*riftkll el1stflrmellonveilig.lltltklinlaat
een rondedaus, dio veel overeeukwam m ttt der Caroliua-eil
andell is M-t'jl-talls (lo t'risselto
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lviudt

o0l
t het daarbjgezongon lied d1n naam vall lzltln zoet Mrater.Zj zjlllnpt(,()
11prat
llltigen

Carole,e11 il1Engeland bestempeldemendaar- planttàngroei betlekt, tàll boolnvllrllligo varells

medevooralgeesteljke liederen,van daal'de vorlutlll er digto bossttllell.Voorts heeft luell
Christmas Carols''vallDickens.
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en lkhtsal
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top 11
/a I
D gepgr.lutjl!'
Vl
*j llt
lf
lg-is,0010
der Noord-Amerikaansehe rovoltltie als atkon- goetlt) haveu heeft e11 ttlttte statiolls vallhet
-lillggellatltstllltll)btlllotkrt.
derljke staten in de UniewerdenOpgenomen. Alzlcrikaanscllzelztlla
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tengeslacht uit de familie der Bombaceën;het Japansche taaltoelegde,dathj erweldra0nonderscheidt zich dooreen bljvenden,enkel- misbaar was en in 1639 opvolger werd van
voudigen,eenigzins afgeknotten kelk,door 5 het Nederlandsch opperhoofd te Firando.Hj
zeer lange bloembladen ,doorm eeldraden,die onderseheidde zich doo1'eene schrandere beaan den voetzamengegroeid elkverderinbun- hartiging van de belangen der Compagnie,
delsverdeeld zjn,dooreenzeerlangenstam- maar maakte zich tevens dool-zjnetrotschper met s-lobbigelzstempelen eene houtige, heid gehaat bij de Japannézen,zoodat zelfs
veelkleppige,eenhokkige zaaddoos.H etbevat zjn leven nietveilig was.D00rzjne omziggroote boomen m et zeergroote Okselstandige tigheid echterwisthj aan datgevaarteontbloemen.De meest-bekende soort, C.prinoeps komen, en hj begafzich zelfsmethetjaar-

L.(PachiraaquaticaA'
tbbl.),heett3-en 5-tal- ljksch gezantschap naarJedo.In 1641 werd
lige,vingervormige bladeren,fraaje bloemen hj buitengewoon en in 1642 gewoonraadvan

met bloembladen, die van boven geel en Neêrlandsch Indië,en was in 1643 bevelhebvan onderen g'
roen zjn,roodemeeldraden en bervan onzen krjgsmagtop Ceylon,waarhj
boonvprmige zaden,welke door de Caraïben de vesting Negombo stormenderhand innam.
Feroost en gegeten worden.Deze boom ,die Vruchteloos zocht de Portugésche veldheex
ln Gtlyana en aan de Orinoco groeit,wordt Afasearenhas haar te hernemen,- hj werd
ongeveer 7 Ned.elhoog enheeftwiten zacht Tlaar Colombo teruggedreven. Van 1644 t0t

hout. De Jonge bladerel
zen bloemen worden 1646 washj landvoogd van Formosa,(
?n bj
a1sgroente genuttigd.D it gewas vereischteen zjneterugkomstte Batavia in 1647werd hj
vochtig-warnlen dampkring,en menvermenig- directeur-generaal van Koophandel. In 1650
vuldigthrt(1001*middelvan steklkenofzaden. werdhj echterdoorden Raad van Zeventien
Carollni libri of Karolingisehe boeken ontslagen, Omdat men raeende dathj zich
noemde
tm 0n e0n 4-ta1boekendoor
van Ka- had schuldig gemaakt aan het drjven van
)op Alas
let
nin'tqs 0p- particulieren handel.Hj zag zi
rel
ch dan 00k in
Grootevermoedeljk
gesteld. Zj zjn gerigt tegen de aanbidding het vaderland niet vriendeljk bejejend,en

der beelden, werden gedurende de groote ontving eerst in September 1653 zpn eervol
vergadering te Frankfort aan de Main opge- Ontslag.Zulk een schrander enw erkzaam man
zonden naar paus Hadrian'
t
ls,en zjn onder was intusschen veel te vroeg aan de dienst
den titel rAugusta eonciliiNicaeni11censura, onttrokken.Spjtoverzjnontslagenvlejende
h0c estCaroliMagnideimpiisimaginum ctlltu aanbi
edingenvanColbertbeworenhem,zjnValibriIV''meer dan eenmaaluitgegeven.
derland metFranlkrjkteverwlsselen,waarhj

Carolus (Johannes),een Nederlandschge- d001*deFransoh-oostindischeMaatschappjals
schiedschrjver, werd geboren te Antwerpen opperbesttltlrdel' van den handel naar Madaomstreekshetjaar1535,studeerdeteLetlven gasoar 0n vervolgens naarSoerate rezonden
en vervolgens te Orléans en te Poitiers,be- werd.In den aanvang was de regêmng over
zocht de acadêmiën te Padua en Bologna en hem te vreden, zoodathj metde ordevan
verkreeg op z3jarigen leeftjd de doctorale St.Michelwerd vereerd.Laterevenwelplaatwaardigheid.Hjvestigdezichalsadvocaatte ste een Perzisch koopman te Soerate,M aeaea
Mechelen en werd 10 jaar later door PltilI
k
ps enaamd, zjne handelingen in een ongunstig
11 benoemd t0tprocureur-generaalbg heth0f hcht,terwtjl htj er ook niet in slaagde,te
van Frieslantl. Later werd hj madsheer in Madagascar of Trineonomale handelskantoren
het Parlement te Mechelen, begaf er zich op te rigten.Hj werd in 1671 naarFrankrjk
in 1597 als leekebroederin een klooster,en teruggeroepen en begafzich derwaartsopw eg,
overleed aldaar dell 13den September 1598. doch toen hj vernam :welke onaangenaamhep den steTjdenszjn verbljfin Leeuwarden schreefhj den hem aldaar verbeldden,deed h))De rebus Casparis a Robles Billaeiin Frisia ven w enden naar Lissabon. Het schip stiet

gestis commentariorum libri IY (1731)''.Dit nabj de haven dier stad op eene rots,en
w erk is in Spaanschgeziuden geest Opgesteld, Caron vond zjn dood i
n deyolven (1672).
maar toch zeer belangrjk voor de geschiede- Van hem hebben wj rBeschrjvlnghe van het
nis van die dagen.Hethandschrift,dporhem machtig koningrjltJapanenz.(1650)''.- Zjn
aan Viuqli'
tçs ran a4J/JJ toevertrotlwd,schjnt neef,desgeljksI'
ranLois Caronjeheetenjging
naar Spanjeverzondel
ztewezen,doch daar- in 1660 als predikant naar Indlë,ontving er
van bleef een afsehriftaehterbj den raads- eene standplaats te Amboina, overleed als
heer W arner Emmen te Groningen,waarSimon Abes'Gabbema het Overichreef.Ditlaatste
afschrift kwam in handen van Dlteo M artena
t?czlBurmania en daarnaar isde uitgave door
'
Petr'us 'c dt:qselïzw , eerst hoogleeraar te Franeker en later te Utrecht,in gereedheid gebragt.

Caron.Onderdezen naam vermelden wj:
I'
ranLois Caron, een verdiensteljk Nederlandsch ambtenaar.Hj werd geboren teBrussel Omstreeks het Jaar 1600,kwam in 1619

predikant te Leksmond in 1706 en heeftmede

eenige werkjesgeschreven.

Noè'l de Caron, heer '
pc's Scltonewal,een

voorstanderdervrjheidin den tjd van Onzen
worstelstrjd met Spanje. Hj was in 1577

mede-onderteekenaar van de Unie te Brussel

en bekleedde debetrekking van scheyen van
de vrje stad Brugge.Na deverzoemngvan
deze stad metPl
tilks11verliethj haar,begaf zieh naar de noordelpke Nederlanden en
werd éên der vertrotlwde raadslieden van

in dienst der Oost-lndische Compagnie en prins Willem L In 1584washjwegensVlaanbegaf zich naar Japan, waarhj heimeljk deren lid der com missie,die zichnaarFrank-

achterbleef en zich met zooveeljver Op de rjk begaf, om erhetoppergezag dezerlan-
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den aan Hendrik II1 aan tebieden.DeSpaan- delingen van het Vôôr-parlement en in 1849
sche gezant zocht te beTverken dat hungeen aan die van hetFrede-congrèsteParjs,algehoor verleend werd, doch dit geschiedde waar hj t0tondervoorzi
ttervan de afdeeling

toch- evenwelzondergewenschte
! volg.Met
hetzelfde doelging CaronnaarkonlnginElizaI:JA van Engeland.Derwaartsreisdehj 0ok
in 1604 a1saqentmetden titelvan ambassadeur bj konlng Jacobll&. In 1616 zorgde hj

Duitschland gekozen werd.In 1850 nam hj
zjn ontslag,daar zjn Ontwerp,om deeischen

des vredes niet t0t eene regtvaardige zelfverdediging uit te strekken,verworpen werd.

Hj overleed te Heidelberg den 19denMaart

voor de inlossing der aan Engeland verpande 1852.T0tzjnewerkenbehooreng'
rasehenbuch
plaatsen Brielle, Vlissingen en Rammekes, fiir Freunde altdeutseher Zeit und Kunst auf

werd ambassadeur de< Alyemeene Staten te dasJahr1816 (metEberhard de Grppf:uitgeLonden en overleed aldaar ln December1624. gevenly''pRomantischeBlëtter(1818)''- rEnt-

Hj had den prins ran '
IFWJJï,
Ct0terfgenaam wurfeinerBurschenschaftsordnung (1818)'',-

benoemd, doch deze stond de erfenis afaan Ueber alleinseligmachende Kirche (1826 en
de naaste bloedverwanten des overledenen.
1835)'',- vUeber Religion und Philosophie

Ayntin J'
P,
:VA Caron,kolonelbj decavalerle in Frankrjk en bekend door zjne
mislulkte zam enzw ering tegen de restauratie.
Hj werd geboren in 1774,wasreedsin de
zamenzwering van 1820 gewikkeld,dochtoen
doorhetH0fderPairsvrjgesproken,en begafzich,nadathj zjn ontslag genomenhad,
naarCtllmar.Hiersmeedde hj zjnplan,het-

(1827)7'
, - P'
W'as heisztrömisch-katholische
Kirche (1828 en1847)'',- pDie letzstenDinge
des römisehen Katholicismus in Deutsehland
(1832)'')- yPapismusundHumanit:t(183
8)'')
berEmancipation derJuden(1845)yy,rue
gNeorama,

Beitrëge ztlr Literatur, Philoso-

phie und Geschichte (1838,3dlnl'',- enrDie
Buchdruckerkunstin ihrer weltgeschichtlichen
welk door een paar onderoëcieren verraden Bedeutung (1843)''.
w erd aan den esoadronschef,die er depolicie
Carpaccio (Vittore), een van de beste
van onderrigtte.Op den bepaaldenday(2Julj schilders der oudere Venetiaansche school,ge1822)marcheerden deoëcieren diezlchvoor- boren Omstreeks 1450, was een mededinger
deden alsof zj, de zaak van Caron omhels- Van Bellin'i en overleed in 1522.Zjne stukden,naarMayenheim ?waarzj hem aantrof- ken onderscheiden zich door natuurljkheiden
fen in uniform van kolonel.In plaats echter uitdrukking,dool.vinding,groepéringengroote
van zich bj hem aan tesluiten,namen zj verscheidenheid.Tot zjne beste schilderjen
hem gevangen en bragten hem naar Colmar, behoûren 8 tafereelen uithet leven der heiwaarna hj door den krjgsraad terdood ver- lige Ursula in hetspreekvertrek vanhetklo0soordeeld en den 13deu September 1822 te tertaan deze gewjd,te Venetië,- de temStraatsburg gef
ksilleerd werd.
pelreiniging in S.Giobbe te Venetië,- ende
Carotto (Gian Franceseo), een beroemd krooniny der heilige Maagd in de kerk van
Italiaansch schilder, geboren te Verona in Giovannlen Pa010.- Zjn zoon ofkleinzoon
1470,waseen leerling van D berale aldaaren Benedetto leefdeomstreekshetjaar 1540;van
van Andrea -VPZIJe-t
PJ teMantuazhoewelhj dezen heeftmen in de Rotunda te Capo d'fszich van de hardheid en gemanlerdheid van tria eene krooning derheilige Maagd,diezeer
laatstgenoemde onthield.Zkn kolorietiswarm geroenld Nvordt.
t #:ensmeltend,dochinverwonderltjkenstrjdmet Carpathen (De) of het Carpathiscl
de correctheid zjner teekening. Zjn beste beryte,00k Ctwpak en Crgpak genaamd,isde
beeld is datvan den aartsengelAliehaëlmet uitgestrekte bergketen, die Hongarjeen Sieonderscheidene Heiligen in S.Euphemia.Te benbqrgenilzhetnoordw esten,noorden,oosten en
Pommersfelden heetï m en vanhem eeneM aria zuidoosten scheidtvan Moravië,Oostenrjksch
met haarkind.Htjoverleed in 1546.- Zjn Silézië,Gallicië,Moldavië en MTalachje,zich
broeder Giovannitgeboren in 1488,heeftzich uitstrektin een boog van deDonautenwesten
vooral onderschelden a1s bouwkunstig teeke- van Presburg tot aan die rivier bj Orsowa
naar,was de leerm eester van Paolo Veronese in het Banaat,zoodatzj in lengteenuitgebreidheid in Europa alleen overtroFen w ordt
en overlerd in 1548.
Carove (Friedrich W ilhelm),een Duitsch door het Skandinaviseh gebergte.Hare lengte
wjsgeeren sehrjver,werdgeborenteCoblenz is volgens ron Tt
r/lAzz160 geogr.mjlen hare
den zosten Junj 1789 studeerdete rrrier in oppervlakte4450 En reogr.mjlen.Breedte en
de regten,werd eerst advocaat,toen conseil- hoogtezjn Op verschll
lendeplaatsen zeeronler-auditeur bj heth0fvan Appêl(1811)ell gelkk;terwjlde eerste in hetzuiden slechts
verkreeg kort daarna eene betrekking bj de weinige mjlen bedraagt!bevatzj eldel'svan
Rjnvaart.In 1816 werd zj opgeheven,enhj t0 tot 50 mjl.Toch vlndtmen deaanzienwjddde zich te Heidelberg n0g eenigejaren ljkste breedte en hoogte op dezelfdeplaats
aan eene grondige beoefening derwetenschap. vereenigd,nameljk op het gebied van den
Hj werd in 1818 doctorin de wjsbegeerte, Tatra,die in hetnoorden zich verheftenmet
vertoefde vervolgenseenjaarteBerljn,ves- zjneuitloopersde Donau bereikt,- ja,deze
tigde zich in 1819 alsprivaatdocent te Bres- rivier zelt'
s overschrjdt en hetBakony-woud
1au?keerde naar Heidelberg terug en gillg in vormt alsdegrenstussehendeOpper-enNedem
1822 te Frankfort w onen.'In 1827 en 1828 Hongaarsohevl
akten.Eenederyeljkerjzingen
bezocht hj Engeland en Frankrjk,in 1846 uitbreiding van hetgebergte vlndt men in het
Italië,en in 1847begafhj zich wedernaar zuidoosten, in Siebenbiirgen. Op die beide
Heidelberg en nam in 1848 deelaan de han- plaatsen bereiken de toppen eene hoogte van
12*
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2000 t0t3000 Ned.el,zoodatzj zich boven planterszjn er langsdenvreedzamenwegder

het woudgewestverheffen zonder de sneeuw- landverhuizing doorgedrongen.
ljn tebereiken.Men heefteralzooreenszins Omtrent de verdeeling der Carpathen verzoodanige reuzentoppan als in de Zwltsersche melden wj hetvolgende:HetdalderHernad
Alpen, en ook in schilderachtig schoon kun- scheidtdeeiyenlljke Carpathenvan degeberylen
nen zjinhetalgemeendezenietevenaren.Van ran Abzwt
vt
/ en Siebenbiiryen.T0t dtaeersten

delaatsteuitloopersder noordoosteljkeAlpen behoorelz de W esteljke Carpathen, van deu
zjn zj doorde Donau gescheiden en overal bergpasvan Aljavat0taan de grensgebergten
elders door laag land Omgeven,in het oesten
en noorden dool-de Sarmatische vlakte en in

van Moravië en Honyarje?ofde KleiueCarpathen,met de Besklden en deCentraal-carpa-

hetwesten (
1oorMoravië,terwjlzjnieteens then,- t0t de laatsten hetCarphatischeàvotld-

met de Sudêten zamenhangen,maar vandeze gebergte en de Carpathen van Siebfmbiirgen.

dool-delaagtevau Oderberg gescheiden zjn, DewesteljkeCarpathennemeneenaanvangbj
e1li11het zuiden grenzen zj aandelagevlak- de Donatl en heeten er Kleine Carpathen;de

ten van de Donau.De Carpathen vormen in hoogste t0p van deze is slechts 800 N0d.el
dezttn omvang een geographkch geheel,te1*- hoog, 0n zi
j strekken zioh noordoostwaarts
wjl het volk dieu llaam ellkelgeettaan het uitmetwittedolomietrotsen,waamandenaam
gebel.gte ton westen der rivier de Hernad. Van lliela llora g0g05T011Word.T0n noflrtlon
De gesteenten waaruit het is zamengesteld, van vermelden bergpas volgen hetJavorniazjn gluniet,gneis,glimmerenOorspronkeljko gebergte en de Besltiden met den Jabloenkaleisteen,doorovergangskalksteen,rooden lei- pas (650 Ned.elhoog),den Lissagora'(1300

steen, ltwartsconglomeraten) trias, jura en Ned. el),den Babiagora (2900 Ned.el)en
krjtlagen omgeven. '
Voorts heef'
t men er in den Barauio aan de bron van (1e MTqichsel
bekkeus een aantalotlderetertiairevormillgen. (1350 Ned.e1).T0tde CentraalcaryathenbeVan de Hernad t0taan BoekowienaOntbreken hoort de H ooge Tatra? eene granletmassa
de primaire en see,undaire beddingen,en eerst door hoogvlakten om gevelz en m et hooge,
?
in Siebenbiirgen komen, de kristalljnen ge- steile rOtswanden, diepe kloven en blaauwe
steenten wedertevoorschjn.fngemeldestreek m eren versierd.De hoegste t0p,deL om nitzel.
heeft men een uitgebreid zandsteen-gebergte, Spitze, heett eene hoogte van 2700 Ned. e1.
m et bosl!h begroeid,hetwelk zitth(1001-Boeko- Tot tt: merel
z, behooren er de Fischsee?de
wiena el&Gallicië t0tin Oostenrjksch Silézië bron der Bialka,welke vandaar naar (leD0euitstrekt.Daartoebehooren de mildeaard-olie- najt)cvletlit,deFuufseenendeGrinsee.Evcnbronnen van oallieië alsmed: de steenzot
lt- wjdig aau del l'
loogim Trata 14)(113(
,1 (
le Liplagen, welke echter (lok in Siebenbiirgen? tauer Carpathen ot'dl Lage Tatra voolt met

voorkomen. Aan de Hongaarsohezjdeheeft den Djoembier (2100 Ned. el) el
1 Kralom en uitgestrekte traehiet-,basalt- en andere wahola (2000 Ned. e1). Vall den Talra
vulkanischevorm ingen,endegroensteenachtige stroom thet watel-(1001*de Poprad eu Dot
matrachietsoortenzjnvool'Hongarjebelangrjka1s jec noordwaarts naar de '
Wreiehsel,en (
1001
,
got
ld en zilver bevattende.Totdeuitbarstings- de Avaag en Al'va zuidwaarts naal.deDonau.
gesteenten uit den tjd der bezonkene lagen Yan die gebergten verwjdoren ziclltalrtjke
behooren er gabbro, serpentjn en melafiel'
. uitloopers,en daarttàe behoortinhetzuidenhet
Er zju vele minerale bronnen,en de kalk- H ongaarscheErtsgebergte.Eenederdeafdeeling

gesteentel
z bevatten er talrjke grotten.
Terwjl a'
an den zuideltjken voet der Cam
pathen de wjnstok wast,die er te Tokay de
edelste wjnellvan l'
longarje levtlrt,verheffen

wordtgevormd dool-hetCaqathische '
îvtltltlgebergte nlet zjne naar Galiclë leideudeberg-

passen,van welke die vall Doekla hetm eest
bezocllt wordt.Daar heet'tm entrachietgevaarzich de hoogste gevaarten t0t hetgewest der ten, waartoe de l-legyallya behoort en het
AlpenEora, waar zelfs Iïlayo--fz:oz//opot/ï'lrpz Vihorlet-gebergte (1650 Ned.el).Slechtsen-

groeit. Aan de zuidoostzjde bereikt de betllt kele toppen van hetMTotldgebergte zjn h00geenszins den voet van het gttbergte,maar ger dan 1200 Ned. e1. Daartoe bellool'
t de
de eik in zjne verschillende soorten tollercus Czerna Hora (2000 Ned.el).In hetztlidoospedunculata, Cerris, Robtlr)voeren erheer- tt'nvolgen dan wederkristalljnen gesteenten,
schappj.Debeulten,die in hetnoordelzaan door bezonkene lagen omgeven.Siebenbiirgen
den voet van het gebergte troonen,vormen vormteenevanallezjdel
zdof)rbergenomsloten
in het ztliden een woudgordeltussehen 800
en 1200 Ned. el hoogte. Daarop volgen de

kom , die sleehts door enkele kloven een uitweg heeft vool, hare wateren.Tusschen het
naaldboomen bepaaldeljk de dennen - en gebergte en de bodem der kom ligt eenemet
dan een gordel van dwergboom en.T0t eene bosch begl
'oeide,eolténe gordel,en m envindt
hoogte van 2200 Ned.elverheFen zich voorts er vooralveeltraehiet.De hoogste bergkamdew eiden eninhopgerestrekenvindtmenderot- men zjn er kaalot'metschrale weiden besenmetm0sbegroeid,slechtsdoordewittejs- dekt, en beneden den w otldgordelheettm en
mnonkelen dekotldpminnende gentiaan(Gen- woeste gronden en w elbebouwde lalzden. 14et
tiana frigida) vergezeld.De digte wouden zjn hûogst verheft zich hetrandgebergte naar de
ernog door beren,wolven enz.bew oond.D e zjde van W alachje in de Transsylvanistthe
bevolking van het. gebergte blastaat in het Alpen m et de bergpassen van Töm östtnTtirzzuidoosten uit svalachen en vflor het ove- burg, den diepen Rooden Toren-pas en den
rigeuitSlavoniërs.DeMagyarenhebben erzich Vulkaan-pas:hierheei'
tmenden Boecsec(2600
a1s vcrovcraars gevtàstigdten Duitsche volk- Ned.el), terwjl sommke toppen van het
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Fogarasl--gebergte nog hooger rl-zen. Van de landbouw er verwaarloosd wordt en de
den westeljken zool
zz, het Siebenbiirgsche handel stilstaat. op de westkustliytdeha-

Ertsgebergte, verhpffen zich een aantaltop- velz Arkassa.In de dagon der oudheld heette
pelz ter hoogte van 1650 Ned.el,en dtlPié- 11t
pt eiland Casipatltlts?en de omringendewatetroborg rjst t0r hoogte van 2200 Ned.e1. relz droegen den naam van Carpatltisehe zee.
Bovi
)n het binnenland, 300 500 Ned.t!
l
Carpeaux (Jean Baptiste)?een Franscll
boven den zetlspiegelgelegen?verlzeffen zilsh btleldhouw er, geboren to Valendennes den

hier en daar aauzienljke toppen van tra- 14den Mei 1827, begafzits
h reeds opjeugdichiet. In htlt meest zuideljke gct
deelte (
1el
- gen leettjd naar Parjs? om beeldhouwerte
Carpathen vindt men de toppellvau het Ba- wgrdentlietzich insol
zrjvelzbj deAeadémie
naat ter hongto van 1000 t0t 1600 Ned.(ul. en wttrd een leerling van D ttreten A bel de

Men heeftertusschon de porspronkeljke g(
?- Plb
)'
ol. Aveldra etthtor volgde lli
j zjn eigen

bergtoll lliel-e11 daar watervermingen?w aar- wttg. loeeds in 1859: tflen lli
J- het bronzen
(lntlt
?r (lok steenkolel
z.Tn dat zuidoljk g(!
- standbpeld val'1 (ttàn .yongen vissttller ten tûon
deelteliggtllzdemeest-berotqm degcneeskrachtigi) steldtu,blel?k zi
-j
n bllitelgtlnroolztalent,enzi
jlz
bronnen valz llongalje,waarbjzits
hdt
awarmo lzzltrm erlllz llol-stllfteltt vltu prillses Afqtltilde?
bronnen van Afehadia bevinden,welko rpeds in (1o salon van 1863 aanwttzig?bewees?dat
in de dagen der Rom einen gebruikt werden. hi
j(
1o vtt
.
rhf
lveneeistl
hon derkunstbevret
ligen

D()Carpathen zjn in Opper-llongarjo,hf
lt kon. V'
ooral verwit
lrf hi
j grooten rt
lem door
(
1(tgl
-otl'
),?Ugolino en zi
jue kintleren'' n-elke
in Boekowiena zeer rjk in kostbare ortsell: dool-tl(an Staatwerda'angokottllten waarvan een
gotld, platina? zilver? koper, zink, 10061, atkietselin 1
)1ollsgeplaatstisin d(!'
ltuin(leljzer enz.zoektmen er niette vergeefs.T0t TIlslfarieën.Toeh Mrordtht?tatxsthêtistth gevoel
tlo edelgesteenten behoort ervooraldf)edtalf) gl.
àk&vetstdgf)rzi
jnegelktlnstftlde grocpêringel
z
Banaat, het Siebenbiirgsehe Randgebergte en

opaal.Tot nu toe bezit dat gebergte een ver- (1p01-dt)Brat alte krasso vofll-stelling van deu

bazenden l'
jkdom van hout,en pp dthooge hpnger.Bovalligtt
r zi
jll de gellre-figt
lren van
'r, zooals d(! Napolitaaust'ho visstther
llergweiden is er de schapent
bkkerj vaugroot Carpealt.
belang.
tbi
J
- barol
z Rolhsel
tild), htlt.
jongt
lmeiqie nzet
Carpathen-zandsteen , de renzenzand- do stthelp (bi
j den hl
trtog de u
'
l
ft
?l
ft
a/
l?
/l enz.lltj
steen der Zwitsersche e1z (1o W eener zandsteen

leverdo voorts eell standbeeld '
van delzKflizer-

dcr Oostenrjksehe aardkundigt
ln, ()ok wel ljken prinsmet ztjuholzdNt?l'()?alsmfldeborst-

fkcoiden-zandsfeeitgenaamd,is eene soort va.n

doorgaans fl
jnkorreligon zal
zdsteen metk00lzuur kalkcement en op de opptlrvlakte der
lagen voorzien van fljne glimmorblaadjes.Op
Onderscheidene plaatsen in deze vorming b0dolven olztler brokken van oorspronkeljk g(?steente e1z ondt)r grallietblokken, zooals in

Zwitserland,Bejeren en hetCarpathisch gebergte.De zandsteen wordtatkewisseld door
grjzen of zwarten kalkmergel, veelal de
grondstof vool- uitm untenden cem ent. M()n

heeft ergoene anderebewerktuigde Qverbljf-

lloelden van de l'narkiozin de .
fztzpltz/p//e;,van
(1
:
fë
h hllrtogin de .
51b2
,
(('
hy (
%11z. ln 1865 we1(1

hem opgedragen?ht
atPavitipenvan Flol*
a in
het Lollvro nlet kunstwtarkon te versiel-en,
en hi
j vervaal-digde dt)groep rlletFransthf)
Keizerri
jk,lil
àhtvtxl
-sprthitlend over de werpld
t)n landbouw ()n w densfthapbosoherm end.''Tn
Atlgustus 1869 voltf
lf
lidt, l1jJ de façade van
het niellwo opera-gobotlw mt't eene groop?di0
den Dans''voorstt
?lt,van de eene zjf
le uitbundig geprezen en van de andere wegens de
zinneljkheid der vormen llraohtig veroor-

selen i1z Ontdekt dan van wieren;vandâc.i,r de deeld.
Carpentaria, (De Golf van) is de naam
1st van Austm steen Onderscheidt zieh a1s gebergte door af- van eelze baai aan de noordkt
gerolzde vormen,die ineenrjk plantellgewaad lië, en w pl de grootste en het verstin het

naam fllcoïden- of w ierzandsteen. Deze zand-

zjn gehtlldqhtjwerddoordegebroedersSohla- land doordringende.Zj ligttussehen10O40'en
t
?ïz2&ct
?'
J/Ook aan (1ezuidzjdevanhetllimalaya- 1;030'N.B ,en 155 en15900.L.vanGreengebergte gevonden. Gedeelteljk is hi
q
jf)p hot wilt
h of tt
lsschen llt
àt lzoordeljkste gedeelte
naauw stverbonden metdonnummulipten-zand- der kolonie Quoensland en Arnhems-land.
steen, zoodat hj met dezen t0tde tertlaire Van het noorden naar htlt zuiden is de
' 110 geogr. mjltàn lang en bj den invorming gerekend wordt.Tn de OosteljkeAl- Golt

.

pelz en in de Carpathen is echter eelzgedeelte gang tusschen de kapen. York on Arnllem
van dien zandsteen bepaald veel otlder en b0- 80 geogr.mjlen brepd.Aan de Oostzjde behoflrt er t0t de Otldere krjtvprming.Hiertoe waart kaap Dtlifken di7 gedachtenis van de
moet ook (1e bekende klippenkalk der Carpa- ontdekkinren der Nederlanders, die in 160G
uitBantam methetsehip zDtlyfken''heteerst
then gerekend worden.
Carpatho ot' Skarpanto is een Turl
tseh Australië bezochten. Eene volgende onttlekeiland in de Aegaestt
he z0e en behoort t0tde kingsreis derwaarts w ertl in 1.723Ondernom en
Sporadistlhe eilanden.Het ligt tusschen Creta door(IeNederlandscheslzhepeny,pe1'a''en ,,Arnen Rhodtls,is4 EE)geogr.mjlen groot,heeft hem'',die ontler bevelvan Jan Carstensz.stonsteile, ontoegankeljke kusten en is in het den. Deze gaf aan eene rivier, die Onder
binnenland bedekt m et kale gebergten, die 110 48'N.B.zieh uitstortin zee,den naam
zich te< hoogte van 1600 Ned.elverlleFen. van Carpenlier naar den toenmaligen gotlverD e inwoners,wier aantalomstreeks 5000 be- lleur-generaal van Neêrlandseh Tndië. Deze
draagt, houden zich vooral bezig m et het naam kom thet eerstvoor Op eene kaart,die

vervaardigen van houten voorwerpen,terwjl na de 2de reis van Abel Tasman (1644)
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vervaardigd werd.Naauwkeuriger echterwerd den Blsten December 1620 en Zag zich nahet
de Golf met hare kusten opgenom en door voleindigen zjner regtsgeleerde studiën beCook (1710) en doorFlinders (1802),terwjl noemd t0t raad der stad en t0t Opziener der
in den laatsten tjd de zuideljke ofliever scholen en der boekerj,alsmede toteersten
zuidwesteljke kusten beter bekend zjn ge- deken der broederschap van St.Pieter en tot
W est-lndische Compagworden door de reizen van k
%toke (1841), bewintlhebber van de '

Leicltaedt(1845),Gregory(1856),Ltutdsborowglt
(1861 en 1862) en Mae Kinlay (1862).De
kusten zijn er meestal laag en moerassiy,
vooral aan de 00st-en zuidoostzjde,doch ln
hetwesten hoogeren betervan baajen v0orzien. Tot de belangrjksteeilanden behooren

nie.Meermalen washj gedeputeerdetervergadering van de heeren Staten van Holland
en

W est-Friesland. Hj overleed den 26sten

April 1660! en heeft behalve een aantal Latjnschegedlchten 0Ok eene vertalinggeschresr
en van de pverhaalboekenvandeVereenigde
er het Gl
'oote Eiland, deBentinek-,W elles- landschappen van Nederland door den kardiley-en Pelew-eilanden.De grootste rivier der naal Bentivoglio (1648)''. 00k meent men,
oostkustisdeMitchell.Deregtljnigezuidkust, dat de Historie van hetleven en stervenvan
terlengte van 86georr.mtll,wordtdooreen den heer Johan van oldenbarneveldt,waeraanmerkeljk aantal rlvieren besproeidt van achteljk beschreven door een liefhebber der
welke de Leichardt- of Dinaster-rivier, de waerheid (1648)''van hem afkomstig is.
Jean Wtxpfï,sfe le Otvwdxflr, een AugusAlbert- en de Nicholson-rivier met de Gre-

gory-rivier devoornaamste zjn.Men heefter tjnergeesteljke,geborenteAbsconsbjAtrecht
uitmuntende weiden, goed bouwland, uitge- in 1606. In 1655 vlugtte hj naarHolland,
strekte bosschen en best drinkwater.Het kli- Omhelsde de Hervormde leer en trad in het
m aat,is er minder warm dan op andere g0- huweljk. Hj overleed te Leiden.nalatende
deelten dernogrdkust en voor den Europeaan het zeldzame en belangxjkewerk rllistoire
nietongescllikt.In demaandenAprilt0tJunj génêaloqique des Pays-Bas, Otl Histoire de
waajen er frissche winden,en zelfsin het Cambraletdu Cambresisetc.(1664)''.
droogeJaargetjde verhefterzich elken mor- Carpentras is eene stad in het Fransche
gen een zeewind uit het noordoosten.Degtm- departement Vauclllse.Zj ligtaan den voet
stige ligging van de zuidkust der Golf geeft van den Mont Ventoux en op denlinkeroever

a
llen grond voorlhetvermoeden,datztjwel- Van de Auson en is binnen hooge muren bedra door eene reeks van Europésche volk- sloten.Eriseenehoofdlterk in spitsboogstgl,
naar men zegt een aloude tempel van Diana,
plantingen zjlbezet wezen.
Carpentlor. onder dezen naam vermel- voorts heeftmen er6 anderekerkenjeenesynagoge, eene boekertjmet25000 deelen en 800
handschriften) onderscheidene muséa, vele

den wj:
Pieter Cayentie
r,den5dengouvernet
m generaalvan Neerlandsch Indië.Hj werdgeboren
teAmsterdam Omstreekshetjaar1588enzeilde

Romeinsche oudheden en 11000inwoners.Njverheid en handel bloejen erongemeen.Zj

in 1616 als Opperkoopman met het schip pDe is het Carpentoraete der ouden en wasin de
Getrouwheid'' naar Indië.Aldaar werd hj 2 m iddeleeuwen de hoofdstad van Venaissin en

jaar later door J@n Pietersz.Koen benoemd dikwjls de verbljfplaats der te Avignon getot ordinaris-raad en directeur-generaal van vestigde Pausen.Tn 1793 werd zjdapperverden handel,terwjlhj hcm in 1623 opvolgde dedigd tegen den republikeinschen generaal
in de betrrkking van gouverneur-generaal.In Jbnrdan.
hetzelfde Jaar werd door de Nederlanders de
Carpentum isdenaam van een rjkver.
Golf van Carpentaria ontdekt,en in hetvol- sierden statiewagen der edele Romeinsche

gende Jaar Formosa bexet,waarna handels- vrouwen.Hj wasvoorzien van 2 raderen en

betrekkingen met Ceylon en met den vorst van eene kap)en werddoorgaansdoormuildievan Malabar werden aangeknoopt.Nadathj ren getrokken.O0k Romeinschegrootwaardig.
in 1627 hetbewind aan zjn voorgangerhad heid-bekleeders bedienden zich van zulk ees

opgedragen, vertrok hj in November met rjtuig,waarvan men eeneafbeelding zietoy
eenige rjkbeladene schepen naarhetVader- de munten,die tereerevanJgdiaenAyrippino
land, waar hj in 1628 aankwam en na het geslagen zjn.
inleveren van zjn verslag door de bewindCarpetani, CarpentaniofCarpesiinoemdt
hebbers der Cûmpagnie met10000guldeu,een men een volk in Hispania Tarraconensis,da1
gouden keten en medaille van 2000 gulden het vruchtbare gewestCarpetania aandeAnai
en een degen van 400 gulden begiftigd werd. en Tagtls bewoonde.Het was deor landbotlM

In hetvolgendejaarwerd hj gekozent0tbewindhebber der Oost-lndische Compagnie te
Amsterdam , en hj bekleeddediebetrekking
t0taan zjn dood Op densdenSeptember1659.
Gedurende zjn bewindhebberschap (1630)
werdhja1sgevolmagtigdenaarEngelandgezont
len,en zjnemedebewindhebbers drongen er
sterk op aan,dathjnogmaalsa1sgouverneurgeneraal naar Batavia zou reizen)'tgeen hj

en njverheid zôô welvarend en talrjkgewor
den , dat het tegenover Hannibal een lega

k0n plaatsen van 100000soldaten.Zjnehoofd
stad was Toletum en hetwoondein hetheden
daagsche Castilië en Estremadura.

Carpet ofkarpetis de naam van eenlang

werpig vierkantvloerkleed,hetwelk doorgaanl
in hetmidden van een vertrek ofonderdetafe

op hettapjtwordtuitgespreid,om ditlaatstt

echter van de hand wees.
te bewaren. Het is doorgaans van wolver
Roeland de Ctvzezlïïer, een Nederlandsch vaardigd, 0ok w e1 van koehaar en katoen
letterkundige.Hj werd geboren teDordrecht Men heefter md strepen - doorgaanszwart

CARPET- CARRACCL
rood, geel en groen - ofmet bloemen.T0t
deze laatste behooren de Se,
hotsche,dielevendige roûde bloemellofranken hebben op een
zwarton grond. De grootte der carpetten is
zeer verschillend, de grootste worden ook
we1 gebrtlikt om een gevertt
len houtelz vlot)r
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deregten te Frankfortaan de oder en overleed aldaarden zosten December 1642.
Auyust Ot
zvzp'
pï'f:, een broeder van den

voorgaande,geboren te Kolditz den4denJunj
1612.Hj werd in 1651,kanselierenconsisto-

riaalraad te Oobllrg, in 1675 geheimraad te

Gotha, heet'
t zich als staatsman zeer verdientebelegyen.
Carpl (Hug0 da),een Italiaansch schilder steljk gemaakten overleed den 19denNovemen graveurentvolgensgetuigenisderItalianen, ber 1683.
s, een broeder
Johann Benedict Clr.pzorïl,
de uitvinder van het clair-obscur, werd in
1486 te Carpi en volgens anderen te Rome van den voorgaande. Hj werd geboren te
geboren. Men holldt hem voor een leerliug Rochl
itzden22stenJunj1604,verwierfgrooten

van Rafaëlen Vasari;hj waseenuitstekend
teekenaar,die aan het licht en brtlin een verwonderljk eflbctwistte geven.
Carpocrates of Carpoeras, een AlexandrjnschenGnostischwj
jsgeer,leefdein(
leeorsto

roem doorzjn rsystema theologicum (1653)''
en overleed als hoogleeraar in de theologie te
Iueipzig den 22sten Octobel
-1G57.
Darid ./:zlet?ic/lf,
s Calipzovinu?een zoon van

den voorgaande.Hjheeftgestt
hreven,,Depol
z-

helft der 2de eeuw naChr.,nam Simon.vtx
p'
?
1.
:, tifieum Hebraeorum vestitu sac,
ro(1655)''.
Joltanît.#:A,e#'Jc/ C'arpzorilts,eenbrnedervan
M enaltder, Sattbrnin'tts en andere Gnostieken
t0t voorbeeld en vormde van Phtonisthe, de voorgaande.Hj werd geboren teLeipzig
Gnostische en Christeljke denkbttelden e0n den 24sten April 1639, was een uttstekend
nieuw stelsel.ZjneaanhangersCarpoeratonen beoefenaar der Hebreeuwsche taal-en letter-

genaamd, leochenden de goddeljkheid van kunde,en Overleetl a1s hoogleeraar in zjne

Cltrist'us en beschouwden 'smenschen geestals geboorteplaats den 23sten Maart 1699.
Auyltst .rdzle(Kcf Carpzorllts, een broeder

eene vonk der Godheid. Na zjn dood was

zjn zoon Eqt
kltaneshethoofd vandezeseete. van den voorgaande. Hj werd geboren den
Carpzovlus ot' Carpzon is de naam van Qden November 1614,werd er hongleeraar in

een geleerd Saksiseh geslacht,datvooral in de regten, en overleed den 4den Maart 1708.
Samlbè'
l.
/dpe#ic/ Carpzorius,eenbroedel
'van
de 17deeeuw bloeide.Daartoe behoorden :
kbb
'mon Carpzovius, burgemeester van Bran- den voorgaande.Hj werd gebort
t
?n den lidell

denburg in het midden der16deeeuw.Zjn Januarj 1611,zag zich in 1671benoemd t0t

zoon Joaehim werd generaal-veldtuigmeester hoogleeraar in de dichtkunst te Leipzig,in
in Deepsche dienst en Overleed in 1628 te 1674 t0t hof-predikant en in 1692 t0t opperGliickstadt,en zjn zoon Benediet'
as,geboren hofpredikantte Dresden en overloedden 3lsten
den 22sten October 1565,werd in 1595 hoog- Augustus 1707.
I'
riedriclt .
& zletfïcf Carpzori'
as, een blot
?tler
leeraar in de regten te W ittenberg en in 1602
kanselier der keurvorstin-weduwe Sophia te van den voorgaande. Hj werd geboren den
Kclditz, terwjlhj eindeljk naarW ittenberg lsten Januarj 1649, sttldeerde in dertgten,
terugkeerde en aldaar den 26sten November wjddezich aan den handel:zagzichbenoemd
1624 stierf.
t0t senator te Leipzig en was een jverig
Koenraad Otzr.pzprld,een zoon van Benedio- medewerker van de pAda eruditorum'' van
dzlck6.
t
l'tt
ls.
denHj
Juljwerd geboren te W ittenberg den J.fJo
hann Gpïflt
?ù Carpzovilbs,eendcrberoemd1593, Zag 0r zit!h benoemd t0t
hoogleeraar in de regten en overleed den stegodgeleerdenvanzjntjd.Hjwaseenzoon
lzden Februarj 1658 als kanselier van het van den vonrlaatsteenwertlgeborenteDresden
den zosten september1679.In 1719aanvaardde
stiftMaagdenburg.
Benediot'
us Ctv.pzodzf.
vteen broeder van den hj het hoogleeraarsambt in de Oostersehe
voorgaande,geboren te Mrittenberg den27sten talerfte Leipzig,werd in 1730superintendent
Mei 1595.Ht
j werd eerst hoogleeraar teLeip- te Liibeck,en overleed aldaar den 7denApril

767. Tot zjne belangrjkste gesehriften bezig,in 1639 raad in hetH0fvan Aypèlte 1
Dresden, in 1645 Ordinarius der Jurldisehe hooren plntrodudio in libros cangnicos biblifaculteit te Leipzig, en in 1653 geheimraad orum Veteris Testamenti omnes (1721)''en

te Dresden. Hj keerde echternaarLeipzig
terug en overleedaldaarden 3osten Aujustus
1G66.Doorzjnewerken,zooalsrDeflnltiones
forenses(1668)'' Practicanovarerum criminalium (1675)''
, zopusdecisionum illtlstrium
Saxoniae (1646)'',plurisprudentiaconsistorialis
(1649)'' en rprocessus juris (1657)':had hj
een belangrjken invloed op deregterljkein
rigting van die dagen.Hj was een voorstan-

Critica saera VeterisTestamenti(1728)''.

Joltann Wezleicf Cqrpzorius, een oudere

broedervan den voûrgaande.Hj wasgeboren

te Dresden in 1675, overleed in 1739, en

heeftzich bekendgemaaktdooreenbelangrjk

oudheidkundig werk over Oberlalsitz.
Johann Benedict Carpzorius,een kleinzoon
Vall den eV0nZ00 genoem den hoogieeraar in
de godgeloerdlleid. Geboren te Leipzig den
der van de foltering en van de doodstraf. zosten Mei1:20,werd hj in 1747 hoogleeraar
n de wjsbegeerte, een Jaar later te llelrnMen verhaalt, dat hj 20000 doodvonnisserl i
uitgesproken en tevens 52-maal den Bjbel stsdt professor in de diehtkllnsten Grieksche
doorgelezen heef
t.
taalen in 1759 abtteKönigslt
ltter.Hj overCl
tristiaan Ccryzorïs.
s,een broedèr vanden leed den Q8sten April 1806, ondersoheidene
voorgaande, geboren te Kolditz den zosten geleerde werken nalatende.

April 1605. Hj werd in 1632 hoogleeraarin

Carracci is de naam van een beroemd
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geslacht van schilders te Bologna in Italië, en naar Parjs gebragtis.Voortsheeftmen
hetwelk aldaar een 60-talJaron gebloeiden doeken van hem in de voornaamsto mllsêa
veel t0t bevprdcring del'ktlnstgedaan heeft. van Europa.Veelheefthj gedaan t0tbt
?v0l*-

Yan zjlzeleden noemen wj:

dering der graveerktlnstop koper.Daarin had

L'
udorieo Otzrrtfcc'l, geboren te Bologna in

hj Tibaldit0tleermeester,en men heett'van
1555.Hj wasaanvankeljk traa'
gi1zdenkenen hem Onderscheidene gravllresnaarstukkonvan
handelen,maargevoeldeeenegrooteneigingt0t Tintoretto, Correygio enz. Hj heof'
t 00k een
de kunst.Yan Vel
zetië)waarhjzichvûoralOp teekenboek met 81 platen uitgegeven, doch
destudiederwerlten van Titiaanen Tintoretto deze zjn meerondeels door Ci,
amberla3lo en
had, toegelegd begafhj zich naarFlorence, Brieoi gegraveerd.
Annlbale Ocrrccci, een broedcr van den
waarAndrhbenPasséynlvtozjnevoorbeelden
w tlrden, t3lz keertle als een uitmuntend stthil- voorgaande.Hj is(1cvoornaamstestitô
llterder
der naar Bologna terug.Tegenover de bloei- reedsvermeldo sohool.Geboren te Bologna in

jt
plt
le stt
,
l
zool van Correyg'
iohad l1j e1
-eehter 1560,hiold hj zielzeerstbozig meth0tltleerweinig invlped.lljbragtevenwelzjne neven makersbedrjf,t)n zjn verkeermetlieden uit
Ayoslip,
oenAnnibaleOtvrtzcc'
l,diereedsyrooten de laagste volksklasse verwjderde hem van

1
-oclll haddell verworven 0? het gebled der alles, wat naar wetenschap, beschaving Of
kt
lnst,aan zjllezjdoen stlchtte inzjnew0- poëziegeleek.Vanzjn dwazennajverhebben
lling tlene sehilderschool, sAccademia degli wj reeds melding gemaakt.Hj maakte een
iucammiuati (S(
!h00l der op den goeden weg aanvany metzjne studiealskunstenaarOnder

eleidelll''? die weldra een grootaantalleer- de leidlng van zjn neefLudorieo,en bogaf
llngel telde.Zjne flguren Onclerscheiden zieh zich in 1580 naarParma!waarhj zich den
dool.krachten (1001.waarheid i1z clo uitdruk- 'stjl van Correygio Op z0't
5vplkolnene wjze

king der hal'
tstoyten,(1001-eelze smaakvolle toe-eigende,dat later te Vonetië zell's Titiaan
dlaperie,maarbtlnaaltjd dooreen Olzaange- weinig invloed op hem had.Meer gevoelde

naam lkoloriflt.Zjlze boste stukken zjl
zde hj zlch aangetrokken door dekleurenpracht

Tafertlelen uit de gesdliedenis valzden hei- van Paolo Veronese, doch 0ok d001. dezen
ligl'n Benedictus en de legende der heilige liet hj zich niet wegslepen.Toen Annibale
Cecilia'': 7 b
'
resco-schilderjen in de beroemde zich i1z 1600, op uitnoodiging van dcn ear-

gaallderk van hetkloostervan St.Alichelein dinaal I'
arnese, naar Rome begaf,was zjn
llos(
!objBologna,benevenseenpMariaB00d- stjlgevestigd,zoodatalleen zjn smaak dool'
schap''in dehoofdkerk teBologla.Menmeent, de studie der antieken gelouterd moestwordatverdrietOvereenefotltaan denvoetvanden den. Hj legde zich daarop t0e,dbah werd
Aarts-engc,
loplaatstgenoemdsttlkzjndoodver- w eldra m eer geboeid door M iehele x1.fwdlt?en

oorzaaktheeft.Voortsroemtmenzjnenlfrui- Rafaè'
l,en sohoon hj hen niet wistte evearen,nam hj inzjnevoorstellingen zooveel
sigilag derheiligeMagaretha''te Mantua,ter- n
wjlmen in de Musea te Berljn,Miinchen, van hen over,dathi.jmeerleverdedaniemand
'
W eenen,Petersburgenz.stukkenvanzjnehand zjner tjdgenooten.Toch Overtrofhtj1l@Jàël
aantreft.De tafereelen uithetkloostervanSt. in juistheld van teekening;zjneEguren zjn
Michela zjn door gravures algemeen bekend intusschendikwjlsnietsandersdanacadémische
gew orden.Ook de schilder zelfbehandeldede standen zonder kracht,leven en bevalligheid.
Groote verdienste hebben de beide broeders
graveernaald,en hj overleed in 1619.
Agosiino Cfzzvcccï,een schilder en graveur. verw orven door hunne gew rochten in hetpaleis Farnese. Daar ziet m en aan hetgew elf
den triomf van Baecltns metA riadne,de geschiedenis van Galatltéa en Cepkallts,A'ueorat
Jhvo m et den gordel van Venns, Diana en

Hj werd geboren te Bolognain 1557 of1558,
kwam aanvaukeljk in de leerbj een goudsmid, wjdde zich eerstlater aan de kunst,
en was ook niet onbedreven in de wjsbegeerte,meet-en dichtkunst.Hj en zjnbroeder Antllibale waren geruimen tjd doorjver-

Endymion, Hercnles bj Jolet T4za,
sen An-

c/zle.v enz. H et werk werd meteen ongewozucht verdeeld, vooral toen de Karthtlizer nen bjval bekroond,doch toen de cardinaal

arnesehem daarvooreenebetrekkeljkkleine
monniken teBoloyna aan hetstuk rDe com- I'

munie van den helligeHieronymus''vanAyos- geldsom toekende,ergerde Annibale zich z00-

tino den voorrang toekenden onder alle bj
hen ingeleverde schilderjen.Later werkten
zj met Apnochi te zamen aan de beroemde
gaanderj in (leFarnesinateRome.Deroem ,
dien Ayostino hierverwierfdoorzjnebeval-

zeer,dathj in 1609 overleed.Hjheeftvoorts
vele stukken in olieverf geschilderd, en in

den tjd van Napoleon I gingen er 30 naar
Frankrjk,waaronderzich (
lok eenerHemelvaartvan Maria''bevond,en na de temlggave
lige voorstellingen uit de fabelvan Cephallts dergeroofde kunstgewrochten (1817) zjn er
en Galatltla, krenkte de earzucht van .z1.wZ - n0g 24 doeken van Annibalein hetMuséum

balezoozeer,dathjRomeverlietenteParma teParësachtergebleven.Voortsheeftmen er
voorde krachtvan zjn hartstogtbezweek. te Dresden, W eenen en Petersburg,in EnIn deschilderschool,dool-Ludovieogesticht, geland, in het paleis Farnese te Parma en

belastte Ayosiino zich methet onderwjsin elders.Hj behandeldevoortsop eenmeesterdedoorziytkunsten debouwkunst.Menheeft ljke wjze de graveernaald en zjne prenten
maar welnige sehilderjen van hem ) en zjn zeer gezocht. De schilderjen van de
slechts enkele van deze verraden den dich- Farnesiaanstheverzameling teRomezjnmeerterljken geest,die hem bezielde.Zjn beste malen door beroemdegraveursinplaatgebragt
werk is de vermelde pcommunie'',diegeroofd

en uitgegeven.
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kn
raktoeseo Carraeol,dasgeljks een verdi
en- afzondering to Afadrid: doch bozoekt sedert
steljk schilder en graveur.Hjwasdejongere eenige J*31*011 ill mansgewaad de voorlezin-

broeder van de beide voorgaanden,een leem
ling van L'
tdovico, en droeg den naam van
lî
bancescino. Zjne talenten worden zeer geroemd,maarzjne bescheidenheit
llietveelte
wenschen Over.Htjoverleed teRomoin 1622

op z7-jarigen leeftjd.
Antonio Ctvrccci, een oneehten zoon van
Ayostino.Onderdeleiding zjnsvaderswjdde
hj zich aan de kunst en werd na den dood
vau dezen (1001*ImdorieonaarRon'
legerot
yen?
waar hj reeds in 1618 Overleed.Men vludt
stultken van hem in hetPauseljk paleis?in
San Bartolomeo en elders.
Carragheen-m os(XusctlssiveFt
lcusCam
ragahen) Of Ierscltparelmos noemt men de

g0n aan do univel
-siteit. De Acadêmio van
Zedektlndigo e11 Staatktlndige W etenschappen

stelde in 1860 de prjsvraag?om woldadigheid, barlullartigheid en mensltllttnlit
lfdl) dui-

deltjk te bepalen,haarverschilaan tflwjzen

en tle middelelz t9t llare vel-eeniging aan te

wjzen.Ondel-(
1e ingelevezde antwoolden onderstslzeidcle zich dat van mevrouw Carraseo
ZO0Z001*) dat de Acadêm ie het in het lieht
gat'onder den titol rl'ua benefieellttia,la Elan-

tlollia jrla caridâd (18G1)''.Later heoft zj

olzdtq'stsheidtàlle gestthrifttllz uitgegt?vell,(1ie op
het btlzoolten dtl1-al.mtm ,lztlt voltrekkcll der
doodstraf enz.botrekking hebben.

gedroogde takken van Spltaeroeocc'
uscrst
v'
lf.
sen

Carréisdegeslachtsnaanzvanolzdersehcit
len
Nederlandsc,
hesehilders.Vanhennoemenwi
j:

mamlllosns,soortpl
zvanzeewieruitdeyroepder

Frans OIIO-J,geboren in Friesland in IGK .

Bloemwieren (Florideae).Ditgewaslsgaffel- Hjwasbestemd votl-den gtl
estlllijkt
ll
zstandt
vorm ig vertakt, plat, gekroesd en verdeelt maar gevoddo mett
r neiging tot,(le sehil-

zich in talrjketakkenydienaardeuiteinden
breeder worden,dikwjls ingesneden zjn en
aan de êêne zjde vrlltt
hties dragen. Mon
vindt het voomlin de Noordzee;hetisvrj

dorkunst.Hi
joefbndezil
!hmttzooveeli
-jvel,dat
hi
jweldra hofsehilderword van prins'
Rr'
illem
F'
ret
/tv'
;/
t-,stadlzouder van Friesland.Hjst,
llil'

derd()vooralboerengeztllschappellin tllllltrant
haxd? licht-bruin of geelachtig-w it) en zeel- vau Tenr
lers)bllefna lllt overljjden t
lesStad-

sljmel-ig, zoodat een afkooksel daazwan bj houdersn0g eenigen tjd indienstvanprinses

hoest a1s een verzachtend middel wordtge- Albertina en overleed to Amsterdaln in 1GG9.
bruikt.Hiertoe weekt men heteenigem inutcn
H endrik CC9VJ,een zoon valldenvoorgaande.
in koud w ater,waarna het in water ofm elk Hj werd gebortln teAmsttl
rdam den2denOcgekookt wordt.Men kan het atkooksel sma- tober 1656 en z0u t0t predikantw orden 0p-

keljl
tmaken doorbjvoeging van wat

Ofcitroensap.H et kan ook t0tvoedingdienen
en maakt Ook een bestanddeol uit,van de
Indische vogelnesten.
Carrara eene stad in de Italiaansohe
provincie Massa-carrara, in het voormalig
hertogdom Modena7 Op den linkeroever der
Avenzo niet ver van de zee in een diep da1
gelegen,telt 10000 inwoners en is vooralberoemd w egens de maarmaergroeven in hare nabjheid.De stad zelve isnagenoeg geheelvan
w it m arm er gebouwd en heeft vele uitm untende gebouwen.T0t de Openbare pleinen be-

hoort er de Piazza Alberigo met eene fraaje

tbntein. Napoleon f heeft er eene Académ ie
van beeldhouwers gesticht, en m en heefter
voorts vele ateliersvan vreem de kunstenaars.
Nagenoeg de geheele bevolking houdt zich
bezig m et het losbreken, bewerken e1z vervoeren van het Carrarisch m arm er,hetwelk
sedert 20 eeuwen bekend is en naar alle

geleid.O0k hj greep naarhetpenseelenwerd
na den dood zjns vadl
u's in t
lo leer gedaan
bj den sehilder J'
ltrriaav
t Jaoobs?terwjlhj

daarna Onderrigt genoot van Jaeob JbrrftztzpA'.

Toen htjgenoogzamebekwaalnheidverkregtn

had, bezorgde prinses Albertina hem de b0-

trekking van vaandriy,zoodathj hetpenseel
met den degen verwlsselde.Hj bt
lvflnf
lzil!h
in Grolingen tjdenshetbolegvan1G;2,dooll
vatte w eldra hetpenseelw eder openvestigde

zich te Amsterdam,waarzjne stukkengrooten aftrek vonden. Hj Overleed den iden
Julj 1721.
M iohiel Otzgvé, een broedel'van den v00r-

gaande. Hj werd geboren te Amsterdam 01
:1-

streekshetJaar 1628 en waseersteenleerling
van zjn broeder en daarna van Nieolaas '
t
lt
Beryltem.Ilj schilderde voorallandsehappen

en rlm dvee:begaf zieh naar Eltgeland?werd
vervolgens m plaats van A braham We-gt
/z?hofschilder van I'rederlk .J',koningvanPrtlissen?
oordenvan Europa,Ja,zelfsnaarAzië,Afrika doch begafzich na den dood vandezen weder
en Amerika verzonden w ordt.M en heeft er naar Amsterdam.llj muntte vooraluitinhet
keurig w itmarm ervoorstandbeelden,alsmede schilderen van behal
zgsels,en overleedteAlltgroene, zw arte, gele en geaderde sool-ten. maarin 1728. O0k vi
er gebroedors Cqrrh

Men vindter bjna 600 groeven,van wellke neven van den voorgaandeen bloejendeinde
die van Torano,M iselio, Beddizano,C0l0n- eerste helttder18deeeuw ,zjn als schilders
nata, Casetta en Ciglieglia de voornaamste bekend.

zjn.Het witste marmerkosteralthans150

Carré (Ilsmachine van))zielJs.

gulden de kubieke Ned.el.De blokken,voor
Carrel (Al
-mand)? tlen Fransdl dagbladuitvoer bestem d, w orden uaar de naburigo schrjver en leider derxepublikeinschepartj)
w erd geboren te Rouen den 8sten M ei1800t
haven Lavenza gebragt.
Carraseo (Conoeption ArenaldeGarcia), bezoeht de militaire scllo()lte St.Cyrenwel'd
eene Spaansche vrouw , die zich vooralmet in 1819geplaatstalssous-lieutenantbjltet29ste
betrekking t0t de verpleging der armen ver- regiment infànterie,hetwelk toBéfort,en Brei-

diensteljk heeftgemaakt,isde weduwevan saeh in garnizoen lag.Toen reedswashj in
een advocaat en woonde geruimen ttjd in eene zamenzwering gew ikkeld,wier Ontdek-
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kingevenwelvoorhem wegenszjnJeugdigen ontving? om zjne gevangeniste verlaten en
leefttjdgeeneexgegevolgenhad.Weldxavoegde zjn vrlend te verdedigen. Carreltrad den
htjzich btlhetvrj'
corps:datgeneraalMinate

tGden December 1834 echter niet op a1s verBarcelona uit Ttaliaansche en Fransche vlug- dediger Vall een beschuldigde,maal'als aan-

telingen vormde.Hj werd gevangengenomen
en naar Frankxjk tert
zggebragt, waar de
krjgsraadteTpulonhem terdoodveroordeelde.
Een gebrek in den vorm van hetvonnisredde
zjn leven.Hjbleefeenjaarinhechtenis,begafzich toen naarParjs,knoopte erbetrekking aan met Tltierry en Bchreefop diensaanraden eene schets der geschiedenis van Schotland, die in 1827 gevolgd wtlrd door een
tafereel der contra-revolutie in Engoland 0nder Karel11 en Jacobn II.In 1830vereenigde

klager en regter der Kamer. Hj wees haar
inzonderheid op het bloedig vonnis, overNey
uitgesproken, en toen de voorzitter hem t0t

de orde riep,gafhj t0tbescheid,dathj er
trotsch op was, de eerste te wezen,die in

naam van Frankrjk tegendienafsehllweljken
moord protesteerde.Daverende toejuiehingen

werden van de tribunes gehoord;de voorzitter ontnam aan den verdedigerhetregt om te
spreken,maar uitdePairsreeseenwapenbroe-

dervan Ney,degeneraalEœoelmans,vanzjne
hj zich metx
V>#0
?:Jen Tâier.
qt0tde uitgave zitplaatsOp enverklaarde,dathjhetgeheelen

van den pNational'',die zich weldra aan het aleens wasmet den spreker.Erontstondeene
hoofd bevond deroppositie-bladen. Toen zjne geweldi
ye beweging en zonder het slot der
medewerkerszich t'
erugtrokken,bleefhjalleen verdedi
rlngtehooren,veroordeelde de Kamer
metderedactiebelast,enna deJulj-omwen- der Palrs den verantwoordeljken redacteur
teling werd hem de betrekking aangeboden van den National tot 10000 ikanks boete en
van prefect van let departement Cantal in 2 Jaar gevangenis. Alle dagbladen keurden
Auvergne,welke htjeehtervandehandwees. zulk eene handelwjzeaf;de boetewasdoor

Hj bleefredactet
lrvandenpNational'',waarin
hj met de grootste volharding de beginselen
der volkssotlvereiniteit ontwikkelde. Om die
reden bedankte hj vûor eene oëciersplaats
bj de Nationale garde en weigerdedeJtlljdecoratie aan te nemen,omdathj geen eed
Van trotlw verkoos te ZW eren aan een k0ning.Zjnestaatkundige geloofsbeljdeniswas
in korte woorden:pEene republiek inFrankrjk en eene republlkeinsehepropagandainhet
buitenland''. Hj was derevaarljkstetegenstanderderrege
'ring,daarhjzooweluitmuntte
door den qloed zjner voorstellingen a1sdoor
de scherpzlnnigheid: waarmedehj de fouten

vrjwilligeinsrhrjvingen in weinigedagen bj

elkander gebragt, e1z de pNational''maakte

metregtmatigen hoogmoed de ljstderinschrjvers bekend?waarouderzich deaanzienljkste
mannen van Frankrjk bevonden.Deaanklagten tegen den rNational'' volgden nu met
snelheid elkander op,maar bjna altjd was
de uitspraak der gezworenen eene nederlaag
voor deregéring.Zelfs werdhetblad vrjgesproken,toen daarin de leer verkondigd was
(1835),dateen vorstwelregéren?maarniet
persoonljk de staatsaangelegenhedenbesturen
mag, waarbj Camrel als verdediger op het
feit wees, dat Thiers reeds ten tjde der Re-

der gezaghebbers ontdekte en blootlegde. Te- stauratie dat gevoelen n0g veelscherper gevens hield hj zich verwjderd van allehei- Openbaard had. De aanslag van I'iesclti gaf

meljke zamenspanningen, zoodat zjn naam aanleiding totnieuwe vervolgingen en daarbj
als eerijk man ongekrenkt bleef.Toen na de geraakte Carrel8 dagen lang in hechtenis.Te
bewegingen in Juntj 1832 te Pargs deze stad vergeefs streed hj metdenmeestenjjverteyen
ilz staat van beleg gesteld werd,omringde de de beruchte Septemberwetten,die deregérlng
policie ztjne woning en hetbureau van den 'in staat stelden, om de laatste overbljfselen
National'' en wederom werd hj d00<eene dervolksvrjheidtevernietigen.Hj wasdaartoevallige Omstandigheid bewaard voor dege- do
orgedwongent0tbeperkingzjnerpolemiek.
vangenisen voorhetoordeelvan den krjgs- MTegens laaghartige aalw allen van den dagxaad, en tûen hj zich later ter beschikklng bladschrgverEmile de Gïrtzr#ïz
lzooweltegen
stelde van den buxgerljken regter,wistnie- den rNational''alstegen Carrelzelven,kwam
mand eenige aanklagttegen hem in te bren- het tusschen die beiden t0teen tweegevecht,
gen.In 1833 werdhj in een duëlzwaarge- waarin Carrel zwaar gewond werd, zoodat
wond, ondervond algemeene deelneming en hj na verloop van 2 dagen den zdenJulj

wasop eeneedelmoedige wjze devoorspraak 1836 - overleed.Zjne laatstewoordenwavan zjnestaatkundige vganden.A1sredacteur ren nFrankrjk,vrienden,de reptlbliek,vrjwerd hj t0t 1/z jaar gevangenisstrafveroor- heid!
.'' Meer dan 10000 personen vergezelden
deeld en nam de vlugt naar Londen,om dat het stofeljk overschot naar de laatsterusthj zich n0y zwak gevoelde,waarna hj later plaats, en vriend en vjand bragten hulde
vrjwillig d1estrafonderging.llj voprzagden aan zjne groote talenten en aan zjn edel
ongelukkigen afloop der republikeinsche beweging in 1834, maar hj zochtvervolgens
het rampzalig overschotdervolksvrjheidmetmoed en volharding te verdedigen.De Kamer
der Pairs werd belast met het regtsgeding
der gevangene republikeinen,en toen derNational''hetonw ettigedaarvanaantoonde:w erd

karakter.

Carrer (Luigi),een derbesteItaliaansche

dichters Onzer eeuw, werd geboren in 1801

teYenetië en bragtdeJarenzjnerjetlgddoor
aan debevallige OeversderPiave.Zjneeerste
gedichten (C10tald0 enz.)behooren tot de romantischerigting en hj bestudeerdebj voorzjn tjdeljke redacteur Rqaen voordebalie keur de verzen van Sehiller.I111830 werd
t
ler Pairs Fdaagd. De aangeklaagde droeg hi
j hoogleeraax in de wjsbegeertete Padua
zjne verdedlging op aan Ckrel, die verlof en gafaldaar een btmdelsonnetten)Oden en
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balladen in het licht onder den naam van de 1weg der hervorming n0g nid was betrePoesie(1842 8steuitgave1845)''.Van 1833 den.Na de volksbeweging eehtervanJanuarj
t0t 1842 Nvas hj redacteurvan hetl
etterkun- 1848 deeddeKoning op aansporing dervjdig tjdschrift 11 Gondoliere''teVenetië en anden van Carretto,dezen inhechtenisnemen
werd er door hetstadsbestuurtevensbenoemd en zond hem in ballingse,
hap naarFtankrtik.
t0t hopgleeraar aan de Technische School en Niet zont
ler levensgevaar bertlikte hj Alart0t directeur van hetMuséum.Later sehreef seille, en schoon hj zich laterwederteNa-

hjrproseepoesie(1837,4dlnl'',- rApologhi pels vestigde,bleefhj van hetstaatstooneel
(1841)'' - rL'Ane110disettegemme(1838)'' verwjderd.
datgrooten bjvalvond,- ,,11novelliste con- Carrier (Jean Baptiste),lid van deNatemporaneo italiano estraniero(1836- 1838)'', tionale Conventie in Frankrjk,werdçeboren
zionario diconversazioneedellalettera- ill 1756 ill het dorp Yolai bj Alm llac in
rDi
tura(1837)'',terwjl hjOnderscheideneverzen Auvergne enin 1792tOtafkevaardigde gekovan oudere Italiaansche dichters uitgafeneen ztln. Hj stemdevöôrden doodvan Lodewj;k
merkwaardigen rsaqgio 1sulla vita e sulle X VI, vöör de gevangenneming van den heropere di C. Goldonl (1824,3 dlnl''schreef. t0g Eyalitl en was e'ên der hevigste tegenHj overleed den 23sten December 1850.Hj standers van de Gironde. Niet lang daarna
is een uitstekend modern dichter, en zjne werdhj alsregternaarNormandiëgezonden,
dichterljke geloofsbeljdenis kan men lezenin waarhj zichmetjematigdheidgedroeg.Daarzjne fraaje 0de pLa poesia deisecolicris- entegen woedde hp in october 1793 en later
tiani''.Vooralzjneballaden zjn zeergezocht te Nantes op eene bloeddorstigewjzetegen
en onderscheiden zich door afkisseling van de krjgsgevangeuen en verdachten.Hj deed
maat, door schitterende sehildering,door be- aan hetstedeljk bestuurhetvoorstel,om de
weging en leven.O0k alsproza-schrjverheeft goYangollon Zondol'5'orm YallPrO00Sin m assa

hj getuigenisgeyeven van voortreFeljke gaven, daar hj slerljkheid en zuiverheidvan
stjl met geschied- en letterkundige kennis
verbindt.
Carretto (FrancescoXaverio,markiesdel),

ter clootl te brengen.Dit w erd goedgekeurd,
en den 15den Novelnber namen deonmensche-

ljke pMariages rêpublicains'' een aanvang.
Men bragtde ongelukkigen - eerst 94 pries-

ters en vervolgens dageljkshonderden - des

minister van Policie te Napels,omhelsde in avonds op een vaartuig ondervool'wendsel,dat
den aanvang dezer eeuw de krjgsdiensten m en hen naareldorswildebrengen.D ebodem
werd spoedig bevorderd.Hoewelhj t0tde k0n geopend worden, en des nachts vonden

Carbonari behoorde, nam hj geen deelaan zj een grafin derivier.Carrier4afhieraan

de omwenteling van 1820 en werd Om die den naam van rDéportations vertlcales'' en
reden door koning I'rans I benoemd t0t in- DBaignades''.Door hetaantalslagtofferswerd
spedeur-generaal der gendarmerie.In die be- de moordzucht van het monster geprikkeld,
trekking demptehj in 1828 een opstand,die en weldra werden de gevangenen Op schepen
in Cilento was uitgebarsten, waarnahj het gebragt, van kleederen bexoofd, twee aan
stadje Bosco in asch legde,ereeneschand- twee aan elkaâr gebonden en met sabelhouzuil deed oprigten en 20 personen, Onder wen in de rivier gestort,- en hiexaan gaf
welke zich een 8o-larige grjsaard bevondt men den naam van reeds vermelde pRepublidoor beulshanden liet ombxengen. Hierdoor keinsche huweljken''.Doeh 0ok deze wjze
verwierfhtjweliswaarden haatdesvolks, van dooden was den ellendeling nietreusachdoch tevens de gunst van het Hot
', zoodat tig genoeg.Hj deed dageljks500 personen
yerdinand 11 hem in 1831 tot minister van uit het Entrepôt naar eene steengroeve bren-

Policie benoemde.Hj vleidedenzwakken K0- gen en aldaar doodschieten.D aarenboven bening en bezorgde Op die wi
jze aan de gen- zweken velemenschenindenkerker.Deljken
darnlerie een onbeperkten invloed.M et bloe- van 16000personen,die in éênemaand tjds
digegestrengheid bejverdehjzich,om iedere waren omgekom en,btldiervenzooweldelucht
volksbew eging te beteugelen,en toen erzich alshet water der Loire.Robesplèrre riep hem

in 1837eene Op Sicilië openbaarde?deed hj in eenevlaag vanmenseheljkheidtert
lr,maar
er, hoewelbi
j zjne kom st de orde terugge- CarrierwistvoordeNationaleConventlezjne
keerd W as màeer dan 100 personen ter dood handelwjze volkomen te regtvaardigen.Doch
brengen. Aan den biechtvader des Konings, oOk hj vielop den 9den Thermidor.De stem
den Jezuïet Coele:vertrouwdehj dezorgt0e des volkseischteztjnhoofdqmaareerstnadat
de schandeljke verwaarloosdegevange- men te Nantes twee bevelschriften gevonden
nissent en tegen den minister van Justltie had, d00r hem onderteekend en inhoudendet
Ttvl'
ào gafhj een naaml
h
oosvlugschriftin dat 50 Of60 personen zgndervonnis m oesten

et licht, getlteld psedicianni'',waarin hj geguillotineerd worden,beklom hj op den

den lezer een diepen blik vergunde in het lGden December 1794 het schavot. D e guil-

ellendig bestuurdesKoningrjks.Toenin1846,
bj de troûnsbeklimming van Pi'
usTX,een
tjdperk van hervorming scheenaantebreken,
trad hj aanvankelgk op alseen tegenstander
van de nieuwe denkbeelden, doch naderevo-

lotine maakte een eindeaan zjneg'
ruwelen,
nadat hj verzekerd had,dat hj deaanwjzing van zjn pligtwasgevolgd enonsehuldig
stierf.

Carriéra (Rosalba)ofCarilra isdenaam
lutie in Calabrië (1847)poogdehtjzich met van eene beroemde Italiaansohe schilderes,
de liberalen te verzoenen en rigtte t0tzjne diein 1675 teVenetië geboren werd.Zjwas
ambtgenooten en den Koning hetverwjt)dat eene .leerling van Lazzari)Diamantinien B@-
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lestra en oefende zich in het schilderen met bloedige twistengewikkeld,enbjhenheerscht
olieverfen in hetminiatuursehilderen.Daarna 00k het gebruik, dat de ljken derdooden

legde zi
jzîeht0e ophetteekenen metpastèl verbrandworden,waarbjzjdeachterbljvende

cn verwicrf llierin eene ongemeene vaardig- vrotlwen dwingen, om zoo lang en zoo digt
heid,zoodatmen werk van haar verlangde te bj den brandstapel van dellman te vertoe-

'
W tencn en teParjs,terwjlzjdool'dt
)Acadê- ven,datzj halfgeblakerd zjn.Zj voorzien
miën teRome,te Bolognaen teParjst0tlid doordejagtinhunOnderhoud,gebruikengeene
benoemdwerd.Opgevorderden leeftjd zagzj kano's,m aardragenalhunnebezittingen mede.
zich bezocht door blindheid en Overleed in
Carro (Jean de),een geneesheer,diezich
1757. Een gedeelte van haar dagbgek ver- vooral dpor eene jverige verspreiding der
scheen onder den titelpDiario deglianni1720 koepok-inënting verdïensteljk heettgemaakt,
e 1721,scritto da Ros.Carriêra (1793)5'met werd geboren te Genêve den 8sten Augusaanteekeningen van Giovanni Vanelli.Alleen tus 1770,studeexde in zjno geboortoplaatsen
in h0t M't
lsêum te Dresdenvindtmen 157stuk- te Edinburg,en begafzich voorzgneverdere
klln van hare hand.
vorming in 1794 naar MTeenel
q.Hj nam de
Carribre tMtll
-itzl, een Dt
litsch wjsgeer proefmetdezegenrjkeontdekkingvanJenner
t!
n schrjver, werd geboren den 5den M aal-t doorzjne kinderen in teentcnenj'
afdaarover
1817 teGrindelinhetgropthertogdom H essen, in 1803 eene brochure in het llcht? welke
studeerde te Gieszen, Göttingen en Berljn, veroorzaakte, datzjne daaromtrentaanbevoverwierf met eene dissertatie pDe Aristotele, lenevoorschritten indegeheeleOostenrjksche
Platonisamico (1837)''den qraad van doctor, m onarchie w erden gevolgd en zelfs ovcr Bagreisde in Italië? vestigde zlch in 1842 a1s dadin Tndiëdoordrongen.Hj beschouwdede
privaat-docentt()Gieszen en wert
l er in 1849 ltoepokstof tevens als een voorbehoedmiddel

hoogleeraar.Htjheeftzeerveelgeschreven,cn tltgen de pest. Tn 1825 vestigdehj zieh te
lletbljktdaaruit:dathj nietonwrikbaarqe- Karlsbad,waarhj den 12den Maaa't1857als
tl
'otlw gebleven ls aan hetzelfdewjsgecrlge bad-arts overleed. Van zjne werken nocmen
stelsel. W j noemen van hem rV0m Geist. wj zobservationsetexpériellcessurlavatttt
iSt
.hwel't- tlnd llandschlag fiir Franz Baader nation (1801 en 1802)5', rllistoiredelavaf
l(1841)9', mDit
lReligioninihrenBegriff,ihrer cination en Turquie, en Grttce et aux 'Indes
weltgesehichtlichen Entwickelung und Vblen- Orientales(1803)''
, pobstq-vationssur1esfudung (t841''1 yDel*kölnerD0m a1sfreiedeut- migationssulphureuses(1819)'',en rvingt-hllit
sche Kirche (1843)'', rAblilardundIleloise ans d'observation et expériencc a Carlsbad
(1844)''
?- zDi()philosophischeW eltanschauung (1853)''.
dcrRetormationszeit(1847),,
! punjkgjtjs:u(
). Carroeio (carrocium ot' carrocerum) is
dentl.s.w.(1850)''.Deonsterteljkheids-quaestie de naam van een wagen,die in de nliddëlbehandelthj inhetgedichtyDieletzsteNacht eeuwen in Italië als een heiligdom m ede ten
der Girondisten (1849)''.Zllne staatkundige strjd werdgevoerd.Hjwerdheteerstgebrtlikt
goloofsbeljdenis ligtopgesloten in rDas Cha- doorH eribert,bissohop van Milaan,gedurende

rakterbild Cromwells'',geplaatstin hetrllisto- den ool'log met keizer K oenraad II.D e carrischesTaschenbuch''voor1851.Voortsschreef roecio rustte op 4 raderentw as rood geverfd
hj rDas W esen und die Formen der Poezie en w erd door 2 of 4 stieren getrokken;op
(1854)''en plfaulbachs Shakespearegallerie er- het midden van het voerttlig verhief zich een
liiuterd (1856)''.In 1853 werd hj hoogleeraar roûd geschilderde staak,met een goudenappel
te Miinchen,waarhjhoofdzakeljkaesthetiek gelkroond.Onder dezen wapperde het vaandel
en aan dc Académie van sehoone kunsten der gem eente, aan welke de carrocio toebekunstgyschiedenisonderwgst.Zjnbelangrjkst hoorde, tusschen 3 w itte vlaggen, en tegen
werk ls intusschen rDie Kunstim Zusammen- het m idden van dien standaard aanschouwde
hange der Ctllturentwickelung und die Tdeale m en een Christusbeeld in zegenende houding.

der Menschheit (1863- 1871: 4 dln)''.Reeds
vöôr (1e voltoojing van dit boek moesthet
eerste deelherdrt
lktworden.Hjiseen strjdel'voorde vrjheid de<wetenschap en heeft

O0k was er een klokjeaan verbondell,dat

het sein gaf t0t het ochtend- en avondgebed.
Op hetvooxste gedeolte van denwagenbevond
zich eene keurbendo van dappercn, en van
te Miinchen gropten invloed.Gedurende den het achterste gaf de trompet het teeken van
soheidene den aanval. Juist rondom den carroccio was
Jongsten ool
'log heett hi
.j er onder
redevoeringen gehouden,van w elke somm ige dooxgaans de strtjd het hevigst, omdat het
zjn uitgegeven, zooals oDie sittliche W elt- verlies van dit heiligdom m et de nederlaag

prdntlng in den ZeichenundAufkabenunserer werd geljk gesteld, en hj wasmetstieren
Zeit (1870)''en MDetltsche Geisteshelden im bespannen,om eene Overjlde vlugtt(
)verhinderen. De gesehiedenis vermeldt,datde carElsasz(1871)''.

Carriers9 ook Takellies en Takulliesg0- rocio van Milaan in 1237 in de handen viel
heeten,is de naam van een stam derIndianen van keizer I'rederik 1I.
'
in Noord-Amerika, die tot de fàmilie der
Carronnade is de naam van een stukge.
Athabasca behoort.Zj wonen inhetwesteljk schut, dat in 1774 door Carron in Schotland
gedeelte van het gebied der Hudsonsbaaien het eerst gegoten en t0t gebruik aan boord
in het binuenland van Nietlw-caledonië.M en van schepen bestemd werd. Zj wordt,even
meent,dat humle taalveelovexeenkomstheeft als hetkanon,benoem d naar hetkogelgtlwigt
met die der Cheppeyans, welke ochter veel in oude ponden.M en heeft m etalen carronlla-

meer ontwikkeld zjn.Zj zjn onderling in des van 60,36,30,24 en 12pontl,en jzeren
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te St.Jt
irgen bj Sleeswjk.Reedsvroeg gede.lenrte (;'/zkalibel')verschiltaanmerkeljk voelde hj groote neiging voor de kunst,en
van d1e der kanonnen van 't zelfde kaliber. de d0m te Sleeswjk metzjnektlnstgewroch-

van 30 en 12 pond.De mdaaldikte en ook

Alleen de c'
arronnadevan60pol
atlheefttappen; ten maakte op het gemoed van den knaap

zj wordt met door jzeron oogen gehaalde

0011 Onui
twisehbaren indruk.Nadendoo(
1zjner

nkooper
t
ouwen (zio Broekinp methetscheepsboord moeder was hj 3 J@a2.a1*dbejleeeretnjdwj
verbonden. Het afftllt bestaat uiteene vaste werkzaam ,maarzoodl
atkeloopen

en losse slcde; deeerste islneteenejzeren was (1776), snelde hj metztjn vriend,den
boutaan hetvaarttlig bevestigd?endetweetle sohilder Ipsen, naar Kopenhagen, waal. hj
kan zieh bewegen. Op deze laatste ligt eeno zieh met jver toelegle op de ontleedkunde.
zware jzeren plaat,voorzien van celle geul Verlangen naal'ltatië,hetvatledandderkunst,
v()01
. den knop der stelschroef, om bj de spoordc hem aan orn zich derwaartstebegeven,
verschillimde elevatiun de a,s dezerschroefmet dot!
h reeds te Alilaan moesthjwegensgelddi0 der moel*in den druifbolte dot?n overeen- gobrek terugkeeren, en hj voorzag 5 jaar
komt
xn.De Britsche marineheeftzichheteerst
van dit geschtlt bediend i11 den ool-log met
Noord-Amel-ilta,en weldra kwam het ook Op
de oorlogschepen van anderenatiëningebruik,

lang te Lilbeck metporiret-sdlilderen in zjn
onderhout
l.Toen leerdehj zjnlaterenlevens-

geschtlt vorvangen.

len'',eenemetzorgvervaardigdepenteekening,

besthrjver L.F:zwpz
nkennen,enopaanbeveling val
z O'
verbeck werd hj in staatgesteld,
'
daal-het gemakkeljlt te hantéren is en eene 0111 zich naar Berljn te begeven.O0k hiel
zeervernielendewerkingheeft.Intusschenzjn waren wateren brooddikwjlszjneenigvoedzj in den laatsten tjd veelal(
1oorzwaarder sel?totdat een groot stuk,,de rval(10rEngeCarroussel,in het Italiaansch calwosello, hem eene hoogleeraarsplaats aan deAcadêmie,

afkomstig van carrozza (wagen) is denaam de Opdragt Om eene zaalte versieren en een
van een ridderspel, dat Onder H endrik ITr jaargeld van 450 thaler vooreenereisnaal
.

e1z Lodelvl
jk XIII uit Ttalië in Franltrjk is l'
tomebezorgde.In 1792 bereikte hj,naeen
noojelztevervangen.Men kleeddezichinhet waarhj zich metjvertoelegde ophetbestugewaad del'Oude ridders en verdeelde zich in déren derwerken van M '
lehelexl.
zw:lp0llvooral
gl-oepelz,Om vervolgensvoorstellingentegeven Vall Ra
faël.Hj vont
l ergrooten bjval,niet
der hoogere rj-kunst.Dezebestonden vooral zoozeerbj zjne landgenooten,wiel.gebreken
in het steken naar eell Negerkop,naar den hj blootlegde, alsbj de Romeinschoktlnstering en naar een beeld, I'
allbino genaam d. naars,eneenetentoonstellingvanzjnewerken,
De kunst was, evenals in de hfldolzdaagsche ill 1795 gehouden, Overtrof de verwachtilzg.
malle-molens,in hd jt
listtreffenvandievoor- Reodswildehj zjngelietkoosdplan,oluzich,
werpen golegen.De Italianen hadden 0olknog onafhaukeljlkvan de Académiete Berljn,to
een pkoddig carroussel tcarrosellf)comico),'' l'tom e te vtlstigen,tell tlitvoer brengen,toen
waarbj naar 4 voorwerpen gestoken werd, de (lood hem verraste op den 26sten M ei1798.
illgevoerd, Om er de m iddeleeuw sche toll1'- lang vertoet. te Florence, genoemde stad,

die de 4 hûofdstoFen voorstelden;l'aaktemen
de lueht, dan ging eene kpoiOpon,waartlit
een aantal vogels w egdadderde,- trof men
het vuur, dan ontbrandde een raket,- had
men goed gemikt Op het water,dan daalde
uit den mond van het beeld een dikke water-

De klmstw erken van Carstens onderscheiden
zich tloor eene uitmuntende opvatting van het
Onderwerp elz dool-den g'rootschen indrukvan

het yeheel. Hj istelaatmethetschilderen

in Ollevert' begonnen,Om Op dat gcbied veel
te leveren,en vool-hettkesco-sehilderen,dat
straalnaarbeneden,- enbjhetdoorboren van voorzelter het m eestin overeenstemm ing z0u
de aarde sprong e1'een haas ()t'v0s te voor- geweest zjn met zjn talent, llad hj geentt

schjn. Er werden Ook wel carrousjels met gelegenheid.Hj moetderhalvebeoordeeldwo1'
sleden en phaëtons gehouden,waaraan dames den naar zjne teekeningen en aquarellen,eu
deelnamen.H0t ringrjden met paardentt
hais, deze getuigen van geest en leven en van eell
w aarop zich een heer en dame bevinden,van zuiver schoonheidsgevoel. M et Tltorwaldsen
w elke de laatste de tetlgels houdten deeerste deed hj over midden-Europa een nietlwell
in vollen ren den ring zoekt te trefl'
en,is in dageraad der kuust aanbreken.Hj ontleende
le stot'vooral aan de Grieksdle dichters,
de laatste jaren in ons land weder sterk in zjl
gebruik gew eest.- Een paardenspelf)ftent, alsmede aan Rltakbpere en Osslan.Een zjner
waarin de kunsten val
z atkerigte paarden en grûotste stukken is de pslag der Centauren
berjders worden vertoolld, noemt men ook en Lapithen'' hetwelk hj te Florence v01welcarroussel.
tooide, - voorts vermelden wj rDe boot
Carson-city is de hoofdstad van den van Charon'') )Het gastmaal van Plato''en

alzjne pArgonauten'',dielaterdoorKoelt
Noord-Amerikaanschen StaatNevada.Zj ligt vool'
2000 Ntld. el bflven de oppervlakte der zee, in plaatzjllgebragt.
in eene llergstreek, aalz den voetder Sièrra
Cartagéna. Ondex dezen naam vermelNevada, niet ver van de grenzen van Cali- den wj:
fbrnië aan de Carson-rivier,en iseerstin 1849
ten gevolge der gouddelving ontstaan.

Cartaglna, eene havenstad en vesting van
den eersten rang in de Spaansche provincie

Carstens (AsmusJacob),eenDuitschhis- Mureia.Zj ligtaan eene diepe baaider Midtorie-schilder,dieinzjnvaderlandveelgedaan dellandsche Zee,is door een hoogen wal0m-

heeft, Om de kunst uit hare sluimering Op te gevezzen bezit8 poorten,6 grootepleinen,2
wekktànt wcrd geboren den loden Mei1754 voorstedenen34000inwolzers.Vooralvindtmen
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langsdekaaieenerjvanprachtigegobotlwen, Engeland.Lastig iser hetgebrek aanbronwavoortswerven,magazjnen,doksentuighuizen. ter.- Cartagéna isin1562doordenSpanjaard

op den achtergrond der haven verheFen zich Pietro de Heredin gesticht,doch reedsin 1585
raneis Drake veroverd en verbrand.
op eene zandsteenrotsde bouwvallen vaneen door I'

0ud kasteel,waarschjnljk doordeCarthagers Weldra verhief zj zich uithareasch,doch
gesticht,en de haven zelve,wiermiddelljn moestin1697ziohovergevenaandeFranschen,

een uur gaans lang is,overtreft alle Overige die hare vestingwerken vernielden.Eenaanval
van het Pyrenésche stthiereiland;vöör haren derEngelsehen onderadmiraalVernon (t741)
mond ligt heteiland Escombrera.De stad is werd afgeslagen, en die van Bolirar in 1815

de zetel van een bisschop,en denjverheid desgeljks.Nadat zj zich van deSpaansche
en handelbepalen er zich vooralt0t scheeps- kroon losgerukt en bj deopstandelingen gebenoodigdheden.Nietvervan Cartagénaliggen
de zoutgroeven, die den naam van Pinates
dragen,alsmede de baden van Archena.- De
stad is door de Carthagers gestiçht en wél

voegd had,verscheen generaal Morillo in Augustus 1815 vôôr hare poorten, en eerst in

door hem met den naam van Carthago nova

M ontillo?na eene langdurige blokkadeopende

Januarj 1816 gafzj zich over,doorhongersnood gedrongen.In Julj 1820 werd zj we-

door Hasdrubalin hetJaar 242 vöôr Chr.en derom belegerd door de Republikeinen onder

bestempeld. Zj verhief zich allengs t0t het zj den 26sten Seqtember 1821harepoorten
middelpunt van den handel tusschen Afrika en onttrok zich hlerdoor voor goed aan het
en Spanje,en ditwerd ongemeen bevorderd gezag van Spanje.
door de ontginning dernabjgelegene zilver- Cartago is de voormalige hoofdstad van
mjnen,diezooveelopleverden,datHasdrltbal den staatCosta-Rica in Centraal-Amerika.Zj
hierdoor in staat werd gesteld,om metzjn ligtaan de Reventazon ,telt 15000 inwoners,
leger over de Alpen te trekken.00k nadat is in 1522 gesticht en werddoordeaardbeving
Cartagéna door k
%eèio in 210 vöôr Chr.aan van 2 September 1841 geweldig geteisterd.

de Romeinsche heerschappj Onderworpen en Nevens destad verrjstde Vulkaan vbn Cargeplunderdwas,bleefzjn0gwelvarendgenoeg, tago (de Irazu),van wienst0p (3500 Ned.el
om zich binnen korten tjd t0teenedereerste h00g) men den Atlantischen oceaan en de
steden aan de Middellandsche zeeteverheFen. Stille Zee aanschouwt. Het departement
De Romeinen bestemden haar t0t hoofdstad Cartago telt 30000 inwoners,die zich vool'al
en m et Tarraco t0t zetel van den praefed metdekoëj-en veeteeltbezig houden.
van Hispania Tarraconensis. Caesar zond
Cartel was Oorspronkeljk bj de middeleenevolkplantingderwaarts.Eindeljkbezweek eeuwsche tournoojen de uitdaging tot den
zj voor de stormen der volksverhuizing en kavap, en is thans n0g de naara voor eene
eerst langzaam kon zj zieh herstellen.Den uitdaging t0t een duël.D oorgaansechter gezostenJtmj1815behaaldedeNoord-Amerikaan- bruikt taen datTvoord,0:a eene verdrag aan
sche commodore Deeat'
ur aldaar de overwin- te dui
den t0tuitlevering vankrjgsgevanqenen

ning op de Algerjnschevloot,eninFebruarj ofdeserteurs.Men had er t0taandentjdder
1844 verhief CartagénametAlicante,bj het Fransche Omwenteling tusschen alle oorlogdreigen der reactie,de vaan van den opstand voerende mogendhedenjen daarbj werd d00rtegen de regering.- W egens hetesparto-gras gaansbepaal
d,dateen kapitein tegen 6,een
(Spartum),datin hare nabjheid groeit,werd luitenanttegen 4 en een Onderoë clerofruiter
tegen 2 man voetvolk z0u w orden uitgewiszj weleero0k we1Spartaria genoemd.
CartayenadelasTzz#ïc.
çofCartagenaJtzN'
tbéra, seld. De overige gevangenen werden daarna
de hoofdstad van Bolivia, een zelfstandigen v00r geld losgekocht.Een dergeljk cartelis
Staat derconfbderatieColumbia.Zj isaande den loden Februarj 1831 gesloten door de

noordwestkust van Zuid-Amerika op een zan- Staten van den Duitschen Bond voor de uit.
dig eiland gelegen en door middel eener brug levering van dienstpligtige personen.Daarenm et de voorstad Xerimani verbonden.'W egens boven heett men er bj verschillende rjken
hareregte,breede,goed-geplaveidestratenen totuitlevering vanmisdadigers,w aarvanechter
sierljke gebouwen ls zj defkaaistestad van door de meesteEuropêseheregéringendestaatdien Staat.Er is een aartsbisschop gevestigd, ktmdig-vervolgden zjn uitgesloten.Zulk een
en men heeft er eene prachtige hoofdkerk, uitleveringsverdrag van zeer rtlime strekking
onderscheidene andere kerken en kloosters, is den 29sten M aart 1830 gesloten tusschen
eene universiteit, een gymnasium , eene zee- Rusland en Pruisson en iu 1844 en 1857 vervaartschoolen eene haven,die zich 2'/azee- nieuwd.- Een vaartuig,OnderParlementaire

mjlver landwaartsuitstrekten voordebeste vlag varende en t0tuitwisseling vankrjgsgedergeheele kustgehouden wordtàzj is door vangenen bestem d, noemt m en eartelseltip en
een kanaal met de Magdalena-rivler en alzoo is Onschendbaar.
methet binnenland verbonden.Het aantalinCarteret.Onderdezennaam vermeldenwj:
wonersbedraagt10000,dochdehandel,schoon

Joltn CJZ/6ZZJ, later earl Granrille, een

n0g altjd aanzienljk,is erdoorden aanleg uitstekend Britsch staatsman.Hjwerdgeboren
der vrjhaven van Sabanilla aan den mond in het laatst der 17de eeuw en nam i1z 1711
van laatstgenoem de rivier zeerbenadeeld.Tot zitting in de kam er der Pairs.Ilz 1724 zag
de uitvoer-artikelen behooren eredelem etalen, hj zich benoemd totOnderkoningvanIerland,
suiker,tabak,katoen,ko@ enz.Voortsheett en zjn bestuur droeg de algemeene goedkeudestaddooryeregeldestoomvaartgemeenschap ring weg. Hj bekleedde die waardigheid tot
met de Antlllen, de Vereenigde Staten en

in 1730)en werd na de aftreding van R obert
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Wal
pole secretaris van Staat.Hj overleed in
1763.- Maealtlaygetuigtvanhem,dathjzich
onderscheidde door moed,eerzucht,jveren
groottalentvoorhetdebat:endathjdaaman
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Als men de drukking een oogenblik oyheft,
draaitde dtliker zich naar deregter-ofllnker-

zjde,naar gelang zich devermelde opening
in den staart aan de regter- of linkerzjde

eene uitgebreide en grondlge kennis paarde bevindt;ditgeschiedt ten gevolgederuitstroovan otlde en nieuwe talen e1zregtsgeleerdheid2 ming van het water. Zulke duikers waren

alsmededathj zoowelin den omgang alsbtJ althans in vroegeren tjd op de kermissen
het bekleeden ziJ-ner waardigheid 0ng0m00n

vuxig wasvan geest,terwjlgeen rampspoed
hem k0n ternederdrtlkken.

te koop.

Cartesius,zie Deseartes.
Carthago ,door de Grieken Karehedon en

Phill
;
p Ot
vfdrd/,een Engelsch zeeman,be- door de Phoenidërs vermoedeljk Kartltadroemd wegens zjne aardrjkskundige ontdek- Atztffâ,m of Nieutvstad genaamd,was eene bekingen.Hj nam in1766 a1sgezagvoerdervan roemde stad in Zeugitana op de noordkust
het schip rswallow'' deel aan de zuidpool- van Afrika.Zjwasaaneenebaaiopeenschierexpeditie onder bevelvan '
T allis.Indestraat eiland gelegen en alzoo door eene land-engte
van Magelhaens moest hetvaartuig,a1s een met den vasten wa1 vorbonden. Het oudste
slechtezeiler,achterbljven,en Carferet,alleen gedeelte was de burg, Byrsa genaam d,die
den togt voortzettende, ontdekte het eiland weldra de kern uitmaakte der stad.Naar de

Pitcairn, voorts eeniye eilanden ten zuiden zeezjdewaserde steileoeverdooreendrievan de Gezelschaps-ellanden,de groep Sante voudigen en naar de landzjdede vestdoor
n enkelvoudigen, hoogen lnuur beveiligd.
Cruz deMendana,deKoninjin-charlotte-eilan- ee
den en 2 der Salomons-ellanden,welkehj Op de kruin van den burgheuvelverrees de
Gowen en Carteret noemde.Van hierbereikte voornaamstetempel,nameljkdievanAsclepos
tllapius). Er bevonden zich 2 havens,
hj het eerst van alle Etlropêschezeelieden (Aesc,
het Kanaal van St.George tusschen Nieuw- wél door een dubbelen muurgescheiden,doch
Brittanje en Nieuw-lerland! zeilde langsde 0ok met elkander verbonden,en de toegang
Portlands-en Admiraliteits-ellandennaarBata- t0t de bllitenhaven was met eene ketengeslovia,en van hiernaarEngeland,waarhjden ten. In de binnen- of oorlogshaven lag het
zostenFebruarj 1769aankwam.Eenebeschrj- eiland Cothon?waarop detuightlizenzich verving van dien togt is geleverd door Hatvkes- hieven.Nabj deze haven strekte het marktplein zich uit,vanwaar voornamestratennaar
ItItVJA.
'
cartesiaanseheduiker.Mengeeftdezen de Byrsa voerden,en nabj datplein verrees
naam aan een merkwaardigen toestel2 door waarschjnljk de tempelvan Apollo methet
den beroemden Franschen natuurkundlge en vergt
llden standbeeld van dien G0d.Tennoord-

wjsgeerDescartes(Cartesitls)uitgevondeu.Hj westen van de Byrsavond men tle wtjk Mabestaat uit eene glazen p0p van duivelachtige galia, die door een afzonderljken mtlur0mgedaante,weshalve m en ze 0ok w elm et den ringd was.Men vermeldt,datbjdenaanvang
naam van Cartesiaansclt#'
!
fi'
rdl(# bestempeld val
zden 3denPunischen 00r104 hetaantalinheeft. Dat popje is hol,metluchtgevuld en woners der stad 700000 bellep - ongeveer
heeft slechts ée'ne opening in den langen,ge- de bevolking van hethedendaagsoheBerljn.
kronkelden staart.Legt men hetin w atervan Na de verwoestiug dier stad werd ten tjde
tts hetplan van Caesar ten
gewonen warmtegraad, dan bljft hetdaarop van keizerA u-qltst'
drjven,dooh alsmen hetverwarmt,verliest uitvoer gebragt, om Cartltago te herstellen.
het een gedeelte der lucht,waarna er water De 3000 Romeinschekolonisten,diederwaarts

indringt en het popje begint te zinken,zoo- trokken,deden digt bj de plek der oudestad
dat bj eene behoorljke plaatsing van het hun Nieuw-carthagûverrjzen,dothditbreidde
zw aartepunt de duiker eene regtstandige hou- zich weldra zoozeeruit,dathetvermoedeljk
ding aanneemt. Bj verhoogde verwarming allengs de plaats van het oude innam , komt slechts de punt van het hûofd boven althanshetwerd tûtaanzjneveroveringdoor
hetwateruit.- Daarna plaatstmen hetpople de '
W andalen t0tdebelangrjkstesteden van
in een rond en hoog glas,datrten met eene het Romeinsche rjk gerekend.In de middelblaas ltlchtdigt sluit.Als men nu op de blaas eeuwen werd hetm armerderbouw vallennaar
drukt,gaat de duikerloodregtnaar beneden, alle kanten verspreid en zelfs naarItaliëoverJa,bj vermeerderde drukking totden bodem gebragt, zoodat men er van alde grootheid
t0e,terwjlhj rjst,zoodra men de blaas10s- van vroeger eeuw weinig anders aantreft dan

laat.Ditverschjnselkan men verklaren door otlde waterbakl
ten en de Overbljfselen van

de w et, dat een ligchaam in eene vloeistof eene groote waterleiding. Thansverhefen er
bljftzweven,wanneerhetjuistzooveelweegt zich de dorpen Tidi B0e Saïd, Malga 0n
als de daardoor verdrongene vloeistof,terwjl Doear elSjat.
hetzinkt,zoodra zjn gewigtgrooter en rjst Aan de staatsregeling van Carthago heeft
zoodra het kleiner is. D0or de drukking op Aristôteles in zjn geschritlover de Politiek
de blaas w ordt de luchtboveninhetcylinder- eene afzonderljke af
deelinj gewjd.Zj was
vormig glas en vervolgens 00k in den dtliker over het geheel aristocratlsch. Men had er
zamengeperst, het water dringt er binnen en intusschen meer eene aristocratie vangelddan
hetzwaardergeworden popjezinkttotdathet valz geboorte;de hoogstestaatsambten werden
eene waterlaag bereikt heeft, wier gewigt bekleed door leden der optim aten-geslachten.
geljk is aan hetzjne,terwjlbj hetophou- Aan het hoofd van den Staat bevonden zich

den derdrukking hetomgekeerdeplaatsgrjpt. 2 stlfféten (de seltwlttim der Isl'aëlieten),die
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nu eens met de Spartaansche koningen,dan voorts Spanjaarden, Qalliërs, Campaniërs,
weder metdo Romeinsehe consuls vergeleken Ligt
lriërs, Grieken en Numidischo ruiters.
werden, en dus van de R omeinen de nam en Hetschjnt,dat men er eerstna den 00r10g

reyes, oonsnles ot'dictatores ontvingen. Zj met Pyrrl
t'
l
ts olifanten bj hetlegergebrtlikt

waren voorzittors van den Senaat en van de heeft.
Regt> nlt en niet zolden opperbevelhebbers
Het voornaamste gebied van den Carthaagin den ool-lag.Het is niet bekend,h0e lang schen handel was het westeljk gedeelteder
zj hetbewind in hantlenhielden.Evenalsde Middellandsthe Zee, w aar zich stapelplaatsen
stlfféten,zoo werden ook de veldheerongeko- vormden in de stedenvan SiciliëenZuid-ltalië.

zen,en (1e magtvan dezewasinkrjgszaken Vandaarhaalden deCarthagersolieenwjnen
Onbeperltt,(
loch bj hetsluiten vanverdragen bragten erzwarteslaven,edelgesteenten,gotld,

moest dt)Senaatgehoord worden.Rampspoe- Atkikaansche vrtlchten en Carthaagschemanudigekrjgsoverstenwerdenmetonmeêt
loogende facturen.Malta leverde hun katoenen stofen,
llardvochtigheid belegend. Na de st
lFéten en deLiparische eilanden aluin, Corsica w as en
veldheeren gonoten de priesters het hoogste honig, en Aethalia jzer. Aan de bewoners

aanzien.Bj t
len Senaatwasdeberaadslagende
en uitvoerentle magt,en hj wasverdeeld in
een Grooten e1
zKleinen Raad.Hj bezatmet
desllffêtendewetgevendemagt?enbjverschil

der Balearische eilanden bragten zj vrouwen
en wjn in ruiltegen lastdieren en vruchten,

ltreeg,datdeoverige najverig werden.Toel
&
de zonen en kleinzonen van Afayo)denschepperde'
rCal
-thaagscheoorloqsmagt,doorhunlle
overwinningen lu lletbezlt kwamen valz het
l
trjgsgezag ,aehtto mellditlaatstezoogevaar1jk vo0l'dtn Staat,datmen uitden Solzaat

Scilljr-eilanden (Cassiterides) en vermoedeljk
Ook ln Brittanje.Vrj zekerishet,datzjde

en tevens waren die eilanden stapolplaatsen

vool'den handelmetSpanje.Zjwaaktenzorg-

van gevoelen bostond er gelegenheid t0t een vuldig tegen all0 mededinging en zochtenzich
beroep op het volk.Het spreektvan zelf,dat van den alleenhandelte verzekeren.De haven
dehoogstewaardighedon bjztllkeeneregeling der hoofdstad stond voor alle vreemde koopvan zaken t:n deelvielen aan de leden der lieden open,dochzjbelemmerdenden toegang
rjkste geslacllten,en dathiert
lool
-nu en dan t0t de koloniën. Zj hadden er, evenals de
een enkel geslacht zoo grooten inkloed ver- Phoeniciërs op de westkust vanEtlropa,op de

100 ledell belloemde,om develdheerentelkens
na hlln tel-ugkeer rekensehap te vragan van
htln gedrag.Nu ecllter werd Oolt de aaum atiging dier honderd maunen verbazend groot,
zoodat H annibal tegen hlln in vel.zet kwam.
Het volk had llet regt, tl() ambtellaren te
kiezelz? althansom ltunuelkeuzetebokrachtigen. Dtl inkomsten valz Cal-thago vlooiden
voort uit sehatting, door audere koopstedon
in geld opgebragt, uit voortbrengselen van
den landbouw ,dool.de bow onerstltll-naburige
gewesten gelevertl,uitdellavengeldf?nentollelz

Oostzee bezochten, Om vandaar barnsteen te
halen,en 00k aan de westkust van Afrika

dreven zj een tlitgebreiden ruilhandel.Alerk-

waardig isvoorts de Carthaagsche karavanenhandelqer liep een karavanenweg vanTheben

overE1VahnaarSiwah(hetot
ldeAmmouitlm)

en vandaar OverAugilanaardeGaramanten,de
bewoners van het hedendaagscheFezzan.Hier
haaldo men Negerslaven en kostbare edelgesteenten.
De godsdienstder Carthagers was de131100nicische sterre-en vuurdienst,w elkelatermet
Grieksche bpstanddeelen werd verm engd.D0
Grieken vermelden a1s voornameCarthaagsehe
goden Icronos, volgens Rlunter dezelfdo als
BaàlofAKoloelt,hetzinnebeelddervoortbren-

en vooral uit de Spaansche mjnen. Vöördat gende nattlur,t
lie in benarde tjden zelfs met
men deze laatste ter besehikking had,w aser m enschen-oft
brs w erd gehuldigd, dan den
weinig gom ulltgeld in 01111001)?enmenmaakt TyrischenH eraclestllereulesl,aanwiellbelangzelfs gewag van letlol-ell m untsttlkken, van rtjke feesten warengewjd, alsmedeEsmoen,
staatswege gestem peld en t0tgedwongelzltotèrs (
1il
) met Aselepias (Aesetllapius) vf
-as goljk
in omloop. De bolangrjkste uitgaven werden gesteld.D aarenboven vereerden de Cartllagers

gevorderd door dt) vloot e11 de htltlrbentlen, een Oenius des Doods,Dido als stiohterl'sder
daar de overlleidspersonen geello bezoldiging stad, Hamilear enz.,telwjler ook (
1e dienst
ontvingen. De krjgsmagt was hoofdzalteljlt vap Ceres en Proserpina niet vroem d was.
gelegen in d(, vlûot; deze washettalrjkst Omtrentde beschaving en letterkundederCargedurentle den eersten Pllnistlhen tjorlog-,(1ocll thagers is nagenoeg niets bekond:hetbljkt

verminderde ondttrd(
)heflrschappj derWt
lrc'
l- echter,datzj uit Phoeniciëafkomstigwarell,

()1'1 ook hunnf? taal geel't hiervan gettligonis.
meer behoefte hydden aan een goed leger. Van (1e Cartllaagsche letterkunde,die ongeGedurende den oorlog metSyl
'aousobezatCam twjfeltleeno grboteuitgebroidheidhecl'
tgt
'llatl,
den,daar dezevoorhtlnne veroveringsplannen

thago eene vlcpot van 150 200Oorlogschepen, is niets bewaard gebleven.

en gedureizdeden eersten strjd metRomehad '
W'
j kennen de geschiedenis van Carthago
zj er 350 met 150000 gewapende manllon. enkeluitdeberigten van vreemde schrjvers,
De uitmuntende roejerswarendoorgaansAïki- en nOg wel van zoodanige,w elke niet eens
kaansche slaven.Delandmagt waseenm engsel in den bloeitgd van dienStaatgoleefdllebben.

van allerlei volkeren,daar slechtsw einig Car- Volgens de sage is zj door Dido (zie onder
thaagsche burgers en dan enkelals soldaten dezen naam)ot'Elissa,eeneTyrischekonings-

der ljfwacht van den veldheer of a1s ruiters dochter in het Jaar 814 voör Chr.gestieht,
mcde ten strjde trokken. De kern van het hoewelsomm igen van de llde ofvan de13de
legerbestonduitLibyerstenmenvonddaarbj eeuw vöör Chr.spreken.Als afstam melingen
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der Phoeniciërsnoemden zj zich Poeniërsof om htllp, bemoeiden zich de Puniërs weder
P'
ttnièî
rsen tusschen henen deTyriërsbleet'al- met de Italiaanscheaangelegenheden.Hannibal

tjdeenevriendschappeljkebetrekkinjbestaan. veroverde Selinus,Himeraen Agrigente(406).
Zj betaalden aan deLibyers,van wlezjver- Tn hetvolgendejaarbemagtigdeHimileoook

l0t'hadden bokomen t0tstichtingderstad,eene
zekere schatting en onderhielden methen een
levtmdig handelsverkeer,zoodatveleAfrikanen
zich in de stad vestigden,'tgtlen dooranderen
van elders w erd nagevolgd.'
W eldra hielden de
Carthagersnietalleen Op?schatting tebetalen

Gela, waar Dionysht'
qkoning was,en weldra
hadden de Carthagers deheerschapyt
joverde
ztlidwesteljke ktlst van llet eiland ln handen.
Daal' echter de pest het leger van Himileo

teisterde,sloothj metDionysiu eenverdrag,
bepalende, dat de Carthagers meesters van

aan de Libyers,maarzj voerden zelfsOver het verworven gebied zouden bljven .1zDi0/tsQ,ç het koningschap k0n behouden.Deze
deze heerschappj,en allengswerdhetstaats- w'?
gebied zuidwaarts t0t aan het Triton-meer, ltoni
ng overwon echterweldra(398)desteden,
oostwaarts t0t aan dell Turris Euprantus en die door de Carthagerswal-en ingenomen,ja,
westw aarts t0t in de nabjheid vau Hippo bragt het leger van Himileo zoodanig in de
Regius, den zetel del'Numidisehe koningen, engte, dat hj voor de Carthaagsche burgers
uitgezet.De zwervende stamm en bleven onatl een vrjen aftogtkoopen moestvool
-300talenhankeljk en waren nu eensbondgenootendan ten, terwjl hj zju geheele leger verloor.
weder gevaarljke vjanden der Carthagers, Hierdoor w erden de Libyers Opgewekt,olu
doch deze vestigden langs de kust een toene- m et een leger van 200000 m alz tegen hunne
m end aantal volkplantingen, niet alleen t0t overheprschersOptertlkken,(looh(lezeopstand
aan de Zuilellvan H erctlles,m aar 0olkverder was spoedig gedempt.In 383 versloeg Diony-

langsde westkustvanAfïil
ta.Aandeoostzjde .&i?f,
9deCarthagersbj Uabalaca,terwjldaarenderstadmoestendevolkeren desgeljkshetjuk tegen M a-jo deJ'
onyereeene overwinning beder Carthagers torschen,'
tgeen metweêrzin haalde, (1le den vjand t0t den vrede deed
geschiedde. Tot de bondgenooten behoorden neigen.Naverloop van 14 jaren wildeDionydeoul-phoelzicischestedelzUticajuroot-tkeptis? di'
l
f.
: den strjd hel
'vatten?toen hj doorden
Hadrumotum en Kleilz-lueptis;terwjlvoorts (100(1 werd weggertlkt.M-êlmaakten deCarthaf
1e bewoners der gewesten tussehen d(,6,
r()ote gers gebl-uik van de 011-t
1st,die er heerschte
Ouder het bestuur van Dionysius de J'
pzwdre,
en KleineSyrte cjnspligtig waren.

Reedsvroeg achtte Carthagovoorzjngezag maar zj verloren (le behaalde voordeelen
ter zee hetbezit dthr eilanden inhetwesteljk door de nederlaag, die hun door den Coringedeelte van dien waterplas onolltbeerljk. thischen veldheer T'lmoleon aan de Crilnissus
Reeds tllsscheu 600 en 550 vôôr Chr.strced werd toegebragt. Daarlla werden zi
j in een
Malcltus aldaar, later Mago (550--500),die, oorlog gewikkeld met Ayâthocles,koning Van
geljk vervolgens zjne zonen Hasdrubalen Syracuso (311 306), Braarna zj tOtin 289
Hamilcal')enkleinzoneu(HannibaltA'
tz.
s#ù-zlùtrl, eelltjdperk van vredobeleefden.Naden(
1ood
Sapph,
o,Himilco:Hanno en Gesco)? op Sardi- van genoemden tyran maakten zj zich van
niè', dat reeds ln den aanvang der 6de eeuw bjna het gelleele eiland uleester, doth de
11e1:1t0111st valz Pyrrlt'tbs uit Epirus,door
vermoedeljk eene Carthaagseheproviuciewas, 1;11ss0,

alsmede Op Sidlië e11 d() kleinere eilanden, de inwolzers van Syrats
llse te hulp geroepen,

:an zjne landgenootln gelegenheid verschatte maakteerhuntoostaudzeerhagt
theli
jk.Pyrrltus

om zich als kololzisten aldaarto vestigen.Uit veroverde aallstonds nagenoeg al de gowesten
het laatste gedeelto van dat ti
jdperk vindt dor Carthagers,maar luoest zelangzaluerhand
m en enkelem erkw aardige gebourtenissen vtq-- wëder prjs geven.Daar 1111de Carthagers op
m eldtzooals een zeestag,in 535 (1001-deCam Sicilië hl
aerschapplj voerdt
an e11 de Romeinen
thagers met de Etrtlscers aan de Phollaefqrs zich van gehtll
ol Italië, t0t aan (1e zuidspits
geleverd,htttsltlitellvan e0nvordragmeti'tolzltl t0e, hadden luepstel- gcsm attkt: waren dil)2
en het stichten van volkplalztingenopAtkika's volkeren zoo digt bti elkaâr gekomen, dat
w estltpst dû0l-llanno.
eene vtjaudiktàaallraking onvtt
rmjdeltjk was.

De strjd om het Y zitvall Sicilië vorderde Zj slotelzw(
)lvtlrt
lragtli
:(.:1ll(
)ltlofdt:nf'lkauder

gedtlrende '2 eeuwelz de grootsto illspallnillg zelt
'
s bjstand tpgen Pyswl
t'
as, maar ttlell(
le
dcs vollts.Eerstvestigden zitzh de Carthagers Rom einen zieh in het bezitvalz ltalië geves-

(
)p het westeljk gedeelte van ht
lt eiland en tigd hadden, street
klen zj t
lok uaar dat der
verovfarden de Phot,nicische volkplautingen tf) eilanden in hetMrt.stelt
jk gedeelte tlf
?l.MiddelA'
lotya,Soloeis (m Panormus eu strekten valz- landsttlze Ze()?elz dit ga,f(1f?etàrste aanltliding
daar htmne heersehappj uit naar het (losten. t0t deu ool-log.
Yolgells llerôdol'
tts wel-d doflr deu tyran Terill'
lf,
< van H im era,die dool- Thero van Agrigente verdreven was,de hulp der Carthagers
ingerocpen, die etln leger van 300000 m all
onder aauvoering van Ilhnïiloar naar Sicilië
zanden. Thero echter w tàrtl (1001- Gelo A-alz
Syracuse onderstetlnd en behaalde eent!volkf)mene overwinning op de Cartllagerstzoodat

solda,
tf
?lz val
z Ayâtltoeles, Uampauiërs die

zieh Alanzel
-tjllen notllndf
?n,lla.
t
ldol'
1 zich in
281 lntlester gem aakt vall (1o stad M ossana,
oIX vandaar ltt
lnne rooi'togten uitt()strekken
llaal' (1(
) Griekstll(
) ()n Uarthaagsolle steden,
olzderstelllltl dool*etplzltàgiopnUamllalliërs?hetsvttllt (1001.J-?é?cr
iff,< Tribellills naarlthegiunlsvas
g()zollll(&n.1)001-Iltlh-o A-a,
llSyratttlst!btttlreigd,

deze zich nu 70 jaar Iang stilllieldelz.l'
nerst wondde zic,
o
ll eolz gpdtttllte (lità
r Alalut
àrttjllelz
toen de inw tmers van Egtzstaottlflol-die A-au
Selinusbedrcigdtzich totdeAthenerswenddeu
%.

tot dt-tOftrtllazcrs,welktlaallstollds (1itllburg

Alessana bpzt,tttxilyttl
rwjleon andlr dcelhulp
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CARTHAGO.

zocht bP
:* de Romeinen. De consul
00n0 vreedzauae
e u1tte breiden.Toen
Claudlu Ccsftfea was toen de eerste,die een hj in 221 door dwgz
e hand van een Galliër beRomeinsch leger naar Sicilië voerde. Hj zweek kozen de soldaten Hannibal,den zoon
lokte Hanno uit den burg en veroverde Mes- van Hamilear, t9t veldheer, en te Caxthago
sana.W èl werd hj erdoorHannoen Ilièko waagde men het niet, die keus te wraken.

aangevallen,doch hj bragthuneenenederlaag
t0e,waarna Hièî
rozich aan dezjde derR0meinenschaarde(263).Debelangrjkstegebeurtenissen van dezen eersten Punischen oorlog
W aren de va1van Agri
gente (262),de overwinning ter zee,door C..
DMiJï?
z.
:metdenieuwe
RomeinschevlootbjAlylaopHannibalbehaald
(260),en dezegepraalterzeevan C.Attéli'
to
2:.:.
11131.
:j waardoor de weg naar Afèika voor
de Romeinen geopend werd (256).Reyltl'
ur

stapte aan land en rukte voorwaart: naar de
hnofdstad,doch de Lacedaemonische veldheer

Xantltèpus bragt hem cene nederlaag t0e,
en daartevensdeRomeinschevlootbjCamarina door een stol.
m vernield was,scheyten
4e Carthagerswedermoed(255).DeRomelnen
verloren nogmaals door een storm een groot
gedeeltevan hunneschepen (253),en hoewel
zj (250)onderMetellusbj PanormusopHas&llJJeene glansrjkeoverwinning behaalden,
leden zj kortdaarnabj Lilybaeum enDrepanum zulke belangrjke verllezen, datzj de
heerschappj ter zee en hetgezag op Slcilië

In dejaren 221 en 220voleindigdedenieuwe

aanvoerder de overwinning van Hispanië t0t

aan deIberus(Ebr0)en in 219 veroverdehj

Saguntum inweerwilvan eenmetdeRomeinen
gesloten verdrag,dat de Carthagers deIberus

nietzoudenoverschrjden.Ziedaardeaanleiding
t0t den tweeden Punischen oorlog,waarvan

de bjzonderheden te vinden zjn onder den

naam H'
annibal.Aan devernetlerde mededingster van Rome werdde vredetoegestaanonder
devolgendehardevoorwaarden:Deoorlogsehepen op 10 na en alde olifanten moestenuitgeleverd enM asinissa,Rome'
sbondgenoot,schadeloosgesteldworden,enhetwashtln verboden,
zonder verlofder Romeinen de wapenen op te

vatten.Hannibalpoogdezjn geteisterdvaderland dooruitmuntende maatregelenvaninwendig bestuur wederom op teheFen,maar benadeelde hierdoor de belangellde1
*aristocratie
welke hem methulpderRomeinenuitCarthago,

verdreef (196).Niettemin bleven de twisten
aanhouden tusschen de Barcinisehe ofvolkspartj en die der Romeinsch-gezinden, aan
aan de Carthagers moesten overlaten.Jaren wier hoofd Kanno zich bevond,terwjlM alang bleven deze onder Hamilear Wcrcc.
< dat qsizlït
st
çc, die desgeljks door een aantal aangezag handhaven,totdat de Romeinen onder hangers te Carthago onderHannibal PsargeL.Zlfefïtf: Catullts op zee bj de Aegatische steund werd, zich gedurig gedeelten van het
eilanden eene beslissendezegepraalverwierven Carthaagsch gebied toeëigende. Cato werd als
op Hanno(242).Ofschoon HamilearEryxn0g scheidsrêgter derwaarts afgevaardigd, doch
bezet hield, moest het t
litgeputte Calthago beslistez00eenzjdigtengunstederRomeinschom vrede smeeken en het kocht dezen voor gezinden,datde Carthagersvan zjne bemidde ontruiming van Sicilië meteenigenabjgele- deling nietswilden weten.Vandâârzjnevergen eilanden en eene aanzienljke geldsom. bittering tegen de rampzalige stad, zoodat
Daarna hadheteen 3-larigenstrjdteverduren hj telkensin den Senaatte Romeherhaalde
tegen de oproerige huurbenden,doordesteden
Ceterum censeo,Carthagiuem esse delendam
van Libye versterkt, doch had ook aan het (voor '
t overige ben ik van meening, dat
veldheerstalent van Hamilcar deOnderwerping Carthc o verwoestmoetwordenl.''
der m uiters te danken.Inmiddelshadden de
Toen de Carthagers,nahetverdrjven der
Romeinen zich in hetbezitgesteld vanSardi- partj van Masinissa (151),zich tegen deze
nië; de Carthagers moesten dat eiland niet teweerstelden,omdat zjhentothetontvanalleen afstaan,maaralw edereeneoorlogsschat- gen harer aanhangers w ilde dw ingen, doch
ting (1200 talenten) betalen, en niet lang de nederlaag leed, beschouw den de Romeinen
daarna w erd ook Corsica hun ontrukt.
zulks a1s eene schennisvan hetgesloten verUit den tjd van het soldaten-oproerdag- drag en zonden (149)de consulsM .A ll/ï'
ll,
s,
us met 84000
teekent de vjandschap tusschen Hanno en Nepos en L. X lrcl.: Censorin'
H amilear Barcas,.de eerste werd door de
aristocratiej de tweede door het volk ondersteund,zoodatbeide hetopperbevelverkregen
in den 00r10g tegen de Numidiërs, die op
nieuw waren Opgestaan. Na het beteugelen
van het oproer werd Hanno teruggeroepen
naarCarthago,waarnaRamilear,zonderdaartoe
last te hebben Ontvangen van den Senaat,

zjn leger naar Gades deed overzetten,Om
een veroverings-oorlog op het Pyrenésche
schiereiland te beginnen.Gedurende 9jaren
streed hj voorspoediy tegen de volkeren van
Hispanië, totdathj m 228 bj de belegering
derstadHelicesneuvelde.ZgnschoonzoonHas(!r'
l
f5t41,desgeljkseen volksman,kwam in zjne
plaatsen wist zich aangenaam te maken bj
hetlegerenbjdeinwonersvanHispanië(
l00r
de grenzen van het Carthaagsch gebied op

man naar Sicilië. De bedreigde Carihagers
smeekten Om vrede,doeh moesten,om diente

verkrjgen,300 kinderen der aanzienljksten
t0tgjzelaarsstellen cnallewapenenenkrjgsvoorraad uitleveren.Toen echter deRomeinen
Val: hen vorderden, de stad te verlaten en
ill het binnenland eene nieuwe stad te stichten, vereenigden zich alde inwoners t0t een
wanhopigen tegenstand, en nu nam de vree-

seljke strjd op leven en doodet
?n aanvang,
die met de verovering van Carthago donr
P.Ct
lrze/ïf:.
çSvpioeindigde(146).Gedtlrende
17 dagen woedden dc vlammen in de stad en
een groot deel der inwoners kw am om het
leven.D e overigen w erden a1s slaven wegge-

voerd, de stadmetden grond reljkgemaakt
en hetgeheele Carthaagsche gebled,metuit-

zondering van eenige met de Romeinen b0-
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vriende gteden, zooals Utica en Hippo,in en de binnenste met een langen?vinvormig
de Romelnsche provincie Afrika herschapen. getakten doorn ztjn voorzien;de vruchtjes
In 122 zôhden de Romeinen 6000 kolonisten dragen geen zaadpluis. Het telt slechts wei-

derwaarts, maar dreigende voorteekenen bj nigesoûrten,van welkede Samoer(zieonder

het stichten der volkplanting,die den naam ditwcû!(
l)debelangrjksteis.
van Junonia z0u dragen, verhinderden het Cartler (Extincteurvan)is de naam van

verrjzen van een nieuw Carthago.Caesar- een kleinen toestel, t0t het blusschen van
geljk wj reeds vermeld hebben - vatte brand besfemd.Daarin wordtdubbelkoolzuur
dat voornemen weder op, doch het werd natron en wjnsteenzuurgebragt,dieinopgeeerst uitgevoerd door Augu tus, zoodat de losten toestand op elkander werken en eene
nieuwe stad er zich weldra alshetRome der grootehoeveelheidkoolzuuyopleveren,datzich

Afrikaanschegewestenverhief.Zjvormdeeene
bloejende republiek,de stapelplaats derfabriekentwapenen en rjkdommen van 6 provinciën en er bestond eene naauwkeurig geregeldehiêrarchievanburgerljke ambtenaren,

onderaanmerkeljkedrukkingindenextincteur
verzamelten bj hetopeneneenerkraan door

eene buis in de vlam wordt gostuwd.Zulk
e0n toestel, ruim te bevattende voor 12--36
Ned.kan,wordt zonder m oeite (loor eenman
aan wier lloofd de proconsulde waardigheid op den rug gedragen en bewjstbjeen begin
der aloude Romeinsche consulsvertegenwoor- van brand goede diensten. Later heeft men
digde. Er waren scholen en gymnasiën voor echter een beter werktuig uitgevonden, dat

het onderwjs derAfriltaanschejeugd,en de op eene brandspuit geljkt, doch een waterbelangrjkste wetenschappen van dien tjd straal geeft, die met koolzuur vermengd is.
werden erin deLatjnscheenGriekschetalen De ontwikkeling van dit gas verhoogttevens
geleeraard.Eene veilige en ruime haven be- de drukking z00 sterk,datmen daarbj met
vorderde er den handel, en het schitterend Q man evenveelbluschkrachtkan verkrjgen
spel in worstelperk en schouwbtlrg hield er alsmet40of50manbjeenegewonebrandspuit.
de vermaaklievende menigte bezig.W êl was
Carton is in hetalqemeen kaartpapierof
de stad een belangrjke bisschopszetel,maar zwaar wit papier,en ln hetbjzondergeeft
de bevolking zonk meer en meer weg in d0n men in de schilderkunst dien naam aan eene
maalstroom van weelde en dartelheid, zoodat teekening, die t0t voorbeeld dient van Bchilzj eenegemakkeljlteprooiwerd derwoeste derjen, fresco'
s, gobelins, glasschilderingen
W andalen (zieonderditwoord),wierkoning en mozaïekwerk. Vooralbj hetfresco-schilGenzerik haar in 439 na Chr.stormenderhand deren is hetvan belang, uitgewerkte cartons
innam en de vroegere vrjhcid in eene szaa- te hebben, daar zulk werk met snelheid ge-

deljke slavernj veranderde. De landerjen beuren moet en eenp vergissing moejeljk
hersteld kan worden.Gewoonljk wordthet

w erden naauw keurig gem eten en onder de
barbaren verdeeld, en de veroveraar behield
het vruchtbare Byzacium met Numidië en
Gaetulië voor zieh zelven.Nu bleefCarthago
gedurende omstreeks eene eeuw de hoofdstad

carton op hetdoek of den wand overgebragt
doorhetdaarop teleggen,langs deomtrekken

gaatjesto prikken en hetdaarnatebestuiven
metfi
jn koolstof.O0k wordt de achterzjde
van het rjk der Mrandalen, totdat in 533 van het carton wel metk00lof krjtzwart

Belisari'
us,de veldheer van J'
ustinianus,haar gemaakt, waarna men eene naald langs de
ten behoeve van hct oostersch-Romeinsche omtrekten der f
lguren laat gljden, zoodat

rjk veroverde. Dezc herstelde hare wallen deze Op hetdoek worden afgedrukt.Bjhet

en gafhaar den naam van Justiniana.In 692 fresco-schilderen knipt de sehilder de fgt
lren
werd zj echter door den Saratteen Hassan, ook w el uit en legt ze op den natten kalk,
een veldhecr van den khalit'Abdalmalek àezz waarna hj er langs krastmeteen tjzeren of
M erwan aangetast en in asch gelegd,en nu houten staage.De cartonsvoormozaïekwerbleef zj langer dan 200 Jaareen puinhoop) ken w orden in kleuren gereed gemaakt en
w aarna de eerste der Fatim idische khalifen daarna op de toebereide steenen plaatovergew eder eene volkplanting derwaarts zond.In bragt,terwjlmen bj hetglassehilderen het
den aanvang der 16de eeuw bestond de voor- carton onder het glas kan plaatsen.Totvermalige tweede hoofdstad van hetW esten uit vaardiging van gobelins (zie onder dit woord)
eene m oskee, eene hoogeschool zonder leer- worden dc cartons uitgeknipt en onder de
lingen, 25 of 30 w inkels en de hutten van schering gelegd.Daartoebehooren de cartons,
500 landbouwers,doch o0k dit ellendig dorp welke Ra
faè'
lvoorpausLeoX vervaardigde,

werd n9g verwoest dûordo Spanjaarden,die waarnaar deberoemde tapjten bewerktwerdoor Karel Tr in de vesting Goletta in be- den,bestemd t0t versiering van êên der ver-.
trekkenvanhetVaticaan.oorspronkeljkwaren
zetting warep gelegd.

Cartham lne is de naam van een verf- er 10, welkç gesehiedenisstln uithet Nieuwe
stof,die uit de bloemen van Cartltamu Jlc- Testament voorstelden,en thans zjn er in
hct Kensington-Musét
lm te Londen n0g 7 van
ïri'
l
f.
swordtbereid.Zie onderSam oer.
Cartham us L.is de naam van een plan- aanwezig.
De otlde Italiaansche meestersmaaktenveel
tengeslacht uit de familiederzaâmgesteldbloe-

migen (Compositae) en wèl uit deaï
kleeling werk van de cartons,terwjllaterdekllnsteder Cynareae.Het Onderseheidt zich door een

naars m inder zorgvtlldig w erden en veelal

omwindsel metschubsgewjselkanderbedek- naar kleine schetsen w erkten.Tnttlsschenhebkent
le binnenste scllutblaat
lips, torwjl de ben in den laataten tjd onderscheidt
lne Duit-

buitellste eenigzinsvan de binnensteafstaan, sche meesters den verlaten weg wetler inge,
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slagcn.Q'
ot hen behooren Cornelilts,O'
terbeek, het l
'ad,dochtoen hj,op hetschavot geko-

dcAxci'
r,Kaltlbael
ten anderen;bljkbaarheeft menjvrtlchtelooshadrondgezien naar bevrj-

het fresco-schilderen te Miinchen daartoeaan- ders, liet hj zich weder naar het stac
lhuis
leiding gegeven.
brengen. Hier legde hj eeneuitgebreide beCartouche iseenFransch woord,hetwelk kentenisat',waaruitbleek,dat bokendeedel-

eipenljk eene1*
01envoortseenversierdenrand lieden en zelfs dames t0t zjne dievenbende
oteen kunstig ljstwerk beteekent.00k geeft behborden.Hierop Onderging l1j koelbloedig
me
ninFrankltj
)tdiennaam (bj0hskardoes) zjnestraf,waarna schilders,gravetlrsenkeraan saajen ofpapieren hulsen,diede lading
miszangerszieh bejverdhebben,om zjnnaam

van het kanon bevatten doch niet voor den te vereetlwigen.
mortier, wiens lading geen huls bezit. De
Cartw right.Onderdezennaam vermelden
eartouche- ofzundgatnaald w ordtgebrtlikt,om wj twee broeders,teweten:
doorhet zundgatheen de huls te doorsteken,
John Otrr/'
?
,
cz'ùAf, een Engelsch dagblad-

opdathetvuurbj hetgebruikenvan denper- sehrjver en een vurigen verdadigervan den
cussie-toestelgemakkeltker t0thetkruid kan parlementairen regéringsvorm. Hj werd gedoordringen.

Cartouche (Lot
lis Domillique), een der
handigsteenvermetelstegaauwdieven inFrank@* ill de wjk la
rjk, werd geboren te j7args
Courtille omstreeks het Jaar 1693 en legde
reeds in zjne jeugd zulk eene neiging t0t
dieverj aandendag?dathjvanhetJezuïetellgestichtvan Lodetvl
jk X1F'werd weggejaagd
en zelfszjn vaderbestal.W eldl'
a voegdehj
zich bj eene bende Zigeuners en werd een
meester in het stelen.Nadat hj zich eenigen
tjd in Normandië aan hethoofdeenerdievenbende Onderscheidenhad,bpgafhj zich naar
hetrjkeParjs,en zjnevingervlugheid,zjne
tegenwoordigheid van geest en zjn moedverschaften hem weldra een beslissend Overwigt
over al zjne onderhoorigen, die hj tlitden
burgerstand,de soldaten en zell's uit denadel
had bjeengebragt.Gestrenge wetten en dure
eeden verbonden de mannen zjner bende,en
hj zelf had overhen hetregtvan leven en
dood.In zjn voorkomen washj kalm en0p-

boren in 1740 te Marnham in Nottinghamshire,om helsde de zeedienst,streedm etl.oem

tegen Frankrjk en werdbevorderd t0tltlitenant. Vöör het uitbarsten van den Ameri-

kaanschf
?n oorlog werd hj majoorbj de militie in het graafscha? Nottingham.In 1775
schreefhj pAmerican lndependence,theglory
and interest of Great-Britain'' en ook in andere vlugschriften trad hj Op als een voorstander de< Onafhankeljkheit
l van Amerika.
In 1780 stiehtte hj met Jol
tn Jebb,Granrille,
Sharpe enz. de rsociety for constitutional
information (Genootschap :-001-constitutioneel
Ondemigtl'' en gedurendedeFranscheomwenteling lt,gde hj in rC0mm0nwea1th in danger''zjne staatktlndigegevoelensbloot.Eene
reeks van geschriften geeftvoorts getuigenis
Van zjn verl
angen naal'een parlementairen
.

regeringsvorm , doch w egens deelneming aan

de volksvergaderingen van dien tjd za4 hj

zich Ontslagen uitzjne betrekkingalsmalool'.
Nu wjdde hj al zjn tjd en krachtaan de
gertlimd van geest,klein,maarsterk en w0l- verspreiding en toepassing van zjnepolitieke
gebouwd van ligchaam.Metvermetelheid bood denltbeelden. Metjvertrad hj op tegen den
hj de policie het hoofd, vel
'toonde zich Op slavenhandel en eischte, dat deze m etzeeroof
alle Openbare plaatsen en bezocht zelfs den moest worden geljk gesteld.In 1810vestigde
schouwburg en voornam tlgezelschappen. De hj zieh te Londen,Om er den strjd voortte

magt van zjn blik en zjnepistolen bezory- zetten.Na den Opstand te Alanchesterbezocht
den hem geruimen tjd eene volkomene vel- hjeenevolksvergaderingteBirminrham ,maar
ligheid, en in elken strjd bleefhj Overwin- werd om die reden in 1821 schuldlgverklaard

naar. Diefstal en m oord nam en intusschen aan medepligtigheid in eene zamenzwering en
zoozeer t0e, dat hetParlementm et den mi- meteene boetevan 100 pond sterlinggestraft.
nister van Oorlog en de Policie alles dedell, Hj overleed den 23sten September 1824.Zjne
om Cartonche iu handen te krjgen.Dezever- staatktlndige gesehriften vullen 52 deelen en
liet Parjs en bereikte Ongehinderd Orléans geven g'etuigenis van het edel karakter des

en Boulogne.Te BarstlrSeinewisthj zich schrjvers.
bj eenevoornameïàmilie in te dringenonder EdmItnd OI
VJ/
Z9
-/FIJ, een uitstekend werkvoorgeven,dat hj de lang afwezige,eenige tuigktlndige. Hj werd geboren teAlarnham
zoon des huizes w as,en werd er met liefde

bejegend. Zjn dievenaard bragt hem echter
weldra wederteParjs)waar hj volgenszjn
zeggen alseenkoningheerschte.Eindeljkechterwerd hj dooreenzjnervertrouwden,Dw

den 24sten April 1743, sttldeerde te oxtbrd
in degodgeleerdheid,en werd rectorteBoadly
M erw ood in Leicestershire en later praeben-

dariuste Lincoln,waarhjden lodenOctober
1823 overleed. Tn 1786 stelde hj eene ver-

cF
ztzfele/genaamd,verraden en dçn Gden Oct0- nuftig ingerigte w eeft
machine ten tooll, die
ber 1721 kwam hjachterde grendels.Vöör echter eene prooi der vlammen w erd;doch

zjne regtersgedroeg hj zich kalm,en voor- 4 jaar later leverde hj vool-de Engelsche
name personen,zelfsaanzienljke dames,be- woltàbrieken een werktuig,dataan de gezazochten hem in de gevangenis.H oewelvele menljke fabrikanten van het Vereenigd K0medeyligtigen hem werdenvoorgesteldenzelfs ningrjk eene besparing bezorgde van 2 milzjn Jongste broeder en zjne moeder tegen lioen pond sterling, w eshalve hetParlement
hem getuigden, was geene foltering in staat, hem eene belooning toekende van 10000pond
hem zjn naam of eenige bekentenis te ont- sterling.Yoorts leverdehj eenwerktuig,door
lokken. Het Parlem entveroordeelde hem tot 2 personen getrcden, dat zw a;e lastcn met
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Bnelheidvexwtlderten den naam ontving van laatstgenoemdjaarhieldhjvporeenuitgelezen
Centanr. 00k wendde hj pogiugen aan 0m kringvoorlezingen overanthropologie(menschden stoom alsbeweegkracht voo1'Y7agens en kunde)enin1829overpsychologie(zielkunde).
schepen te gebruiken en verwierf zioh een In 1828vergezeldehj denKroonprins- later
goeden naam op het gebied der letterkunde koni
ng I'
riedrieltu'
tfzjls'
.
/- op eenereisdoor
doorzjndichterljk verhaalpArmyneandEl- Zwitserland enltalie,en in 1835 bezochthj
vira''en door zjne deelnemingaanderedactie Parjs en de Ry streken.In 1843 werd hj
van den pM onthly review''.
geheim medidnaalraad , in 1861 geheimraad
Carum L. is de naam van een planten- e11in 1862voorzittervan deKeizerljkeLeopolgeslacht uit de familie der Sohermbloemigen dinisch-carolinisohe Académie.llj heefteene
(Umbelliferae) en wèl uit de afdeeling der reeksvanbelangrtjkewetenschappeljkewerken
regtzadigen (Orthospermae) 0n onderscheidt geschreven;hiertoe behooren:pluehrbtlch der
zieh door een onduideljken kell
tzoom ,inllet Zootomie (1818 en 1834)'',- rLehrbuch der
midden binnenwaarts gebogene bloem bladen, Gynl
ikologie(1820,2dln?3deuitgave1838),'1langwerpige vruchties met 5 ribben en vin- Grtlndziiqede<vergleichenden Anatomie und
deelige bladeren. Tot de soorten behoort de Physiologle (1828? 3 dln)'',- rsystem der
karwei(Cartlm CarviL.)metopgerigtel
zsten- Physiologie(zdeuitgave1847- 1849,2dln)'',rel,dubbel vindeelige bladeren metvinsple- eelz paar door de Aoatlêmiën te Kopenhagen
tlyeslippen,ensehermengewoonljkzonder0m- en te Parjs bekroondo verhandelingen van
wlndsels ot'omwindseltjes.Deze plantgroeit zorlogisohen inhoud, - rErfahrungsresultate
in de noordeljkestrekenvanEuropaen ool
tin aus irztliehen Studien und :rztlichen W irken
0ns Vaderland,en men verbouwt haar om de (1859)'', m'
Nattu'und Tdee oderdasW ervrucht in Noord-Dtlitschland,Zweden en En- dendeundseinGesetz(18G1)''- eenepsymbogeland. Het karwei-zaad heeftnameljk een likdermensehliehenoestalt(1852en1858)''hte
zeerspeoerj-aehtigen geuren eenverwarmen- lhVergleiehende Psyohologie oder Geschi
. c
den, bitteren sm aak , en m en gebrnikt het der Seele in de< Reihentblge der Thierwelt
om syjzen te ltrlliden Ofaan sterken drank (1866)9'enz. Car'qs wastevenseen gelukkig
een elgenaardigen geur te geven.Het wordt beoefenaar der sohilderktmst en heeftfkaaje
0ok wel t0t verbetering der spjsvertering landschappen geleverd.Tn 1865 en 1866heeft
aangewend,terwjlde zjdeververshetaan de hj in 4 deelen zjne rLebenserinnerungen und
zwarte verftoevoeyen.Hetlevert ook eene Denkwirdigkeiten'' uitgegeven, waarna hij
liqte aethérische olle (Oleum carvi),die een den 28sten Junj 1869 Overleed.
prlkkelenden smaak bezit en met rookend
Viotnr J'
ZIR'
I.
S Car'
tts (een zoon van Ernst
salpeterzuureenekleverige,zwarteharsvol-mt. al.
lyzfyf Carl
u,hoogleeraarteDorpat en een
leltul.z?zg'
lfyf Carlts,hgogDe karwei-plantheefteenegrootevjandinin klelnzoon van Friedr'
eenem0t(Haemylisdaucella),wierl'
upshar/
l leeraarte Leipzig.Htjwerd geboren teIueipstengels en bloem kroonen verwoest.Eene an- zi
4 den 25sten Augustus 1823,bezoohterde
dere soort, die in het ztliden en westen van unlversiteit en werd er in 1846 geplaatstals
Europa en ook in onsVaderlandgroejende, adsistent-geneesheer in het George-hospitaal.
is Car'
t
lm .xz
lf/lpct
u/txAl'
?
4za,fpc/l,wier vleezige In 1849 verhuisdehjnaarW iirzburg,daarna
knollen uit de bouwlanden opgedolven en naar Freiburg in Breisgau en w erdvervolgens
onder den naam van aardkastanjes gegeten conservatorvan hetMusêllm voorvergeljkende
worden.
ontleedkunde te oxtbrd.Na zjn terugkeerin
Carus.Onderdezen naam vermelden wj: 1851 vestigde hj zich als privaat-docentte
Afarcns Anreli'
as CtTr'
ll.s ofM anli'
lbs .ad..?4z.dN- Leipzig en werd er in 1853 hoogleeraal-in de
anns? een Romeinsche keizerz die in 282 na vergeljltende anatomie.Hj schreefonderandeChr. den troon beklom . M en lshetniet eens ren ,,Zux nëhern Kenntniss desGenerations-

omtrent zjne geboorteplaats. Onder keizer
Probuswas h!jpraefectuspraetorioofaanvoerder der ljfwacht en na het vermoorden van
laatstgenoemde werd htjdiensopvolger.Nadat,
hjj zjne zonen Carinns en N'
amerlan'
as tot
Caesars benoemd en deSarm atenonderworpen
had? trok htl met N'
ttmeron'
.s op tegen de
Perzen en overleedin 283temiddenvanzjne
legerbenden aan de anderezjdevanc
leTigris.

wechsels (1849)'',- msystem de< thierisehen
Morphologie (1853)'', - rlcones zootomicae
(1857)'' en met Engelmann de r'
Bibliotheca
zoologica (1862,2 dln)''.
Carutti di Cantogno tDolz1
.r
)ni(
!ol een

Italiaansch Staatsm an,wertlgeborenden 16den
N ovember 1821?studeerde in de regtsgeleerdheid en in de letteren en gafreeds vxoeg ver-

halen uit(mDelfina'',mMassimo''rAltieriEd0-

Karl Gzry/tz'p Car'
ttr,een beroemdgeneesheer ardo''en;.
).Metdichterljke geestdriftsohreef

en geestig sohilder.Hj werdgeborenteLeiy- hj eennationaaltreuxspelTrvelinda''genaamd,

zig den 3den Jant
larj 1789 en studeerde erln datin den Koninkljken MAch0uwburgteTurjn
de gonecskllnde.è
In 1811 hield hj alsprivaat- wcrd opgevoerd. H et verwierf den l0f van
docent te Leipzig voorlezingcn pvexvergelj- Nieeolin>'en Pellico,m aarnietvanhetpllbliek
kende Ontleedkunde en vervolgensOververlos- w egens de onvoldoende ontw ikkeling der kakunde. In den oorlog van 1813 had h!Jhet rakters.In 1849 zond hj ëen dichtbundelin
bestuur overhetFransehe hospitaaltePfaffen- hetlichtonderden naam oAddi0'',enbj het
dorfbtjLeipzig?en in 1815werdhjhoogleer- aanbreken van den dageraad der Italiaansche
aa< in de verloskunde te Dresden,waarnahi
J vrjheid wjdde hj zlch aan degeschiedenis
zich in 1827benoemdzagt0tKoninkljkljtarts en staatkunde en werd medewerker aan de
met den titel van hot'
-en medicinaalraad.In Concordia''(1848).In1849werdhjon4erGlo-
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bertiattaché bjhetministérievanBuitenlandscheZakellen in 1850vice-secretaris,terwjl
hj steeds artikelen leverde in de gRivista
italiana''.In 1852 sehreef hj rDeiprincipii

uju: staatklmdigr locpbaan een u nvang.De

treurige gesteldheld des lands bragt hem in
1817 ulet zjn vriend Fernandez TFzpzltv t0t

hetplan,om hetdrukkendejuk dervreemde

de1 governo libero'' en werd ln 1853 chef heerschappj afte werpen.(
+ eenevoorbereieenerafdeeling,in 1855 voorzitterderdirectie ding van 3 jaar,welke menig oFervergde
van de Italiaansche Zaken,m in 1857 lidvan en generaal Gomes Fr6lrl d'Andrade aan de
de Académie te Ttlrjn en secretarisvan hd galg bragt? barstte de Opstand uit te oporto
Consigliocontcnzioso diplomatico,waarnahj den 24sten Augustus 1820. Cagwaïh,o wertl lid
in 1858 meteene zending naar Londen werd en secretaris van het Voorloopig Bewind en
belast.In 1860 zag hj zich benoemd totlid de roepstem der omwenteling vondweerklank
vanhetParlement,enin1862werdhjminister- t0t in Lissabon toe.DeConstituêrendeCortes,
resident en in 1864 buitengewoon Italiaansch die in 1821 vergaderde, benoemde een defl-

gezantte 'sHage.Hjbekleeddediebetrekking nitiefRegentsohap, en 0ok daarvan werd hj

t0tin 1869en werdtoenbenocmdt0tstaatsraad. lid.Het regeerde t0taan dekûmstvan koning
Carvajal (Tomas José G:nzalez), een Joan VI, die weldra Carralho t0tminister

Spaansch staatsman enschrjver,werdgeboren van Justitie benoemde.Hj behield deporte-

te Sevilla den zlstenDecember1753,studeerde feuille tot,aan de tegen-omwenteling in 1823
aldaal.in de regten)verwierfdox eenige ge- en vltlgtte toen naar Engeland,waarhj in
schriften een goeden naam)werd in 1790 ge- behoeftige omstandigheden leefde, maar zich
plaatstbj ht
ltsecretariaatvan Finaneiënvpor Onvermoeid op staatkunde en staathuishoudIndië,vervolgensbtjdatvûorSpanje,enzaqzich kunde toelegde.Nadatd0m Pedrona dendood
in1795benoemdtotintendantvaniepasgestlchte van Joan F.f eene constitutie verleend ha;)
koloniJn in Siêrra Morena en Andalusië, legde Carralho den gevorderden eed af en

waarna hj in 1807naar Sevilla terugkeerde.
Bj den opstand tegen Napoleonin 1809 was
hjintendantin hetlegerderPatriotten,terwjl
ztjn jver en bekwaamheid hem in 1812 de

keerde naar Portugalterug,waarhj ambte-

verkreeg hj de betrekking van bestuurderder
studiën te San Isidoro. Onder de restauratie
werdhjhoogleeraarinderegtenteSevilla,verloor dien post, maar herkreeg dien nok na
de revolutie van 1820. In 1821 zag hj zich

geheimschrjver des Keizers, Carr@lho nMr
Cherbourg,waarhj in tegenwoordigheidvan

100s leefde. Toen de constitutie vernietigd
werd en dom M i
gnël zich meester maakte
van den troon,begaf Carralko zich op nieuw
naarEngeland en bekleaddeereenebetrekking

betrekking bezorgden van voorzitter van den
Enanciélen Junta)en in 1813 die van staats- bj de commissietotont
lersteuning van uitgesecretaris bj het ministérie van Finandën. wekenen. Na den terxgkeer van d0m Pedro
Uit liefde t0t de wetenschap verlangde en in Europa zond Gomes da Silrc, vroeger

benoemd tot staatsraad doch de contra-Tevolutie van 1824 verdreefhesa edurende4Jaar
uit Afadrid. In 1829 werd hj belastmet de
inrigting derverpkging van militairen?in1833

benoemd totlid van den hoogsten krlksraad,
in 18:4 tot raad van Spanje en Indië en vervolgenst0tprocerdes Rjks.Hj overleedden
9den November 1834,en alssehrjver onderseheidde hj zich nietalleen doorverschillende
geschriften overderegelingdermilitairezaken,

d0m Pedrozulk eentrelendtafereelschdstevan

den toestand zjnsVaderlands,datde Keizer

zich 8 dagen later reeds te Londen bevond

en vervolgens naar Parjs snelde, 0Iq alles

v00reene expeditie naarPortugalingereedheid
te brengen. Carralho, Lima en M asearenhas

werkten daartoejverigmede.Doordekrachige
pogingen van eerstgenoemde werdweldraeene
leening gesloten bj Ardoin ev Cie.tzoodatde
Keizer zich in staat zag gesteld, om naar
de Azorische eilanden te stevenen en aldaar
de ondernem ing te regelen.Carvalh,overgezelde
hem naar Terceira,werd er auditeur-generaal

maar vooralo0k door zjne uitmuntendever- bj de arme
'e en na de landing in Portugal
taling van dediehterljkeboeken desBjbels. directeur van het burgerljk bestuur des legerg
Eerst op 54-Jari4en leeftjd ondernam hj dit en voorzitter van deregtbank!terwjlhj in
werk en leerdehlcrtoe de Hebreeuwsche taal. het laatst van 1832 in moejeljkeomstandigVoortsheefthj 0ok oorspronkeljkegedichten heden deportefeuillevanFinandënaanvaardde.
in het lichtgegeven.
Aanstonds benoemde hj uitdeaanzienljkste
Carvalho (J0zédaSilva),eenPortugeesch kooylieden eene commissie voor(
leschatkist,
staatsman en een der jverigste verdedigers Om ln hetregelmatig uitbetalendersoldjvoor

;
wet van d0m Pedro werd geborçn
deezn g1r9odnd
en December 1782 te ,
Castelbranco m
de provincie Beira, studeerde te Coïmbra in
de regten, ondervond reedsvroeg de vervol-

hetlegertevoorzien,enzorgde,datdeexpeditie
naar Algprië Onder den hertog van nrcdïrc
werd doorgezet.Dezegeltlkte)en Carnalkogeleidde d0m Pedro naar dehoofdstad,bragthet
gingen van depolicieenvlnde inquisitie,en leger op 62000 man en vernietigde alzoo het
verkreeg in 1810,tgen X assênaLlssabon be- gezag van d0m M '
i.q#'
l.Nu werden de gelde-

dreigde,de betrekking van Juizdefora (kantonregter)teRecordaens, alwaarhj aan den
Staat belangrjke diensten bewees.Totbelooning benoemdemen hem in 1814 t0tJuix daB
orphaos (wezen-regter)te Oporto,terwjlhj
tevcns de betrekkingwaarnam vanberigtgever
bj de militaixe regtbanken. Daarmede nam

ljke zaken van Portugalgeheelen altoevertrouwd aan Carralho en deze zag zich teveng
benoem d tot staatsraad en totvoûrzitter van

het Hooge Hofvan Justitie,waarnahj alle
kraehten inspande,ûm de wonden,aan zjn
vaierland toegebragt door den burger-porlog

en doorde dwingelandjvan d0m MQ%è'
l,z00
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spoedig mogeljk teheelen.Hetpapieren geld ander deel ten Feschenkeaandesoldaten en
werd uitdenweggeruimdenhetmonopolieder bouwde vopr zjn eigen aandeel een tempel
wjnkoopers-compagnie te oporto opgeheven. ter eere van Ihrtuna.Van de harnassen en
Hj waakte vool
-het rogelmatir 5roldoen der helmen deroverwonnen vjandjm deed hj een
traetementen, vermeerderde de lnkomsten en reusachtig standbeeld van JupIter ophetCapiherstelde doorreductiederschuldhetgeschokte t0olverrjzen enaandevoetendaarvanplaatste
staatscxediet.Hj steldedehavenvanLissabon hj zjn eigen standbeeld.Voortsontruktehj
als vrjhaven Openenhervormdederegtsbedee- aan de Etruscersde stad Troïlum en 5andere
lilltl,terwjlerdoorzjntoedoendeJezuïetenten plaatsen.
tweedenmaleverdreven werden.Debegrooting,
%puriu.
k
% Carnilius JTJH-V.
:2v.çJ.:;consulte
doox hem in 1835 aan de Cortes voorgelegd, Romein hd Jaar234 vôör Chr.Hj overwon
vond algemeenen bjvalen hjverhoogdedaam de Sarden in een grooten veldslaq en hield
door hctcredietvan Portugal en hierdoor de een.triomfte Rome.In 228 werd hpwederom
volkswelvaartongemtten.Toen hjinlaatstge- consul,en hj overleedalsaugurin Q12.
noemd Jaar m0t de overige leden van het Carya Fkfff.is de naam van een plantenministêrit
! Saldanh,a moestaftreden,begonnen geslacht uit de familie der Katlesdmgenden
aceae)en onderscheidtzicïdoorzamende staatsschuldbrieven aanstonds te dalen, (Ament
weshalve men zich genoodzaakt zag, om hem gestelde katjes metB-deeligeschubben 4-6
reeds na weinige maandon w eder in hetbezit
d0r portefeuille te stellen.D()0rzjn toedoen
ontstûnl
l er eene ccmpagnie t0taankpop van
groote staats-domeinen,welke aan deschatkist
belangrjke voordeelen vexschafte.
Den lot
len September1836barsttederevolutie los ten gunste der constitutie van 1820,

zoodat Carvalh,
o en zjne medestandersbenevensdeconstitutiovan d0m Pedroverwtjderd
werden. Nu legde hj al zjne betrekkingen
neder en leefde ambteloos,doch belloordeden
4denNovembervan laatstgenoomdJaart0tde
hoofdleiders der contl-a-revolutie. Toen deze
mislukte, nam hj de wjk naar Engeland,
m=r keerde na het uitvaardigen deramnestie
naar Portugal terug. Zjne vjanden wiston

m eeldraden, het ontbreken der bloemkroon ,
een 4-lobbigen stempelen eenesteenvruchtmet
een vierkantomhtllsel.DaartoebahporenN00rdAmerikaansche boomen, van well
te wj de
volgende soorten vermelden: C. olirafbrmis
X/JJ., een bnom ter hoogte van 20 Ned.e1,

aan de Ol1io en Mississippigroejendemet5
Ned.palm lange, gevinde bladeren,langwerpigevierhoekige vrtlehten ensmakeljltenoten,
die een belangrjk handf'
lsartikelvnrmen,terwjlmen er o0k olie uit wint, C.alba
.I?
4f/., die z0()hoog wordtals de voorgaande
endergeljkebladerendraagt,vanNieuw-Engeland t0tin Carolinagrot'
jendennotenoploverend, diehalfzoo grûotzjn alsonze walno-

ttm , voorts 0.aquatoa Fhff.en C.amara
intusschen de volksmenigte zô5teyen hem op Nult.,beide metbittexo nflten.

te winden,datbj eeneproeessieln1838zjn
leven groot gevaar liep. Niettomin had hj
den raoed om i'l zjn vaderlandte bljven,
waar hj jverig deelnam aan de herstelling
dereonstitutie van (l0m Ped'rod00rden opstand
in Oporto(1842),t0tstaatsraadbenoemdwerd,
en den 3denFebruarj 1845overleed.
Carver (Jonathan),een Engelsc'
h reiziger,

Caryatieden noemtmen in debouwkunst

vrouweljke fguren in een lang gewaad,uit
s
teen rehouwen ofvan metaalgegoten,welke
t0t zullen dienen, om een zolder van een
voorportaal, een balcon of ietsdergelgkste

dragen.Volgens Vitrllrius waren deGrieksche
caryatieden afbeeldingellvan vrouwen uit de
stad Carya in denPelgponnesus,diedePerzen
werd geboren in 1732 te Stittwator inNieuw- ondersteund hadden en deswege t0t dwangEngeland, begafzich op l8-jarigen leeftjd in arbeid waren vexoordeeld.Om die reden wem

krj'
gsdienst en woonde in 1762 de veldtogten
in Canada bj,waarna hj als kapitein zjn
ontslag nam , om in Canada te reizen.Hj
legdeeen afstand afvan 700 geogr.mjlenen
bereikto de plaats,waar deAntony-riiierzich
uitstortin deMisslssi
ppi.Metzjneuitgawerkte
dagboeken begaf hj zich naarLgnden,waar
hem nietsanderswaehttedanmiskenning.Hj
overleederin armoedeop den 3lstenJanuarj
1780.Toch waszjncl'
eisbeschrjving,in1778

den zj door de botlwmeesters voorgesteld als
lastdraagsters. Abessiny is daarentegen van
m eening, dat rnen den ogrsprong der caryatieden moet zoeken in de maagden, die op

het feest van Artemis (Diana)in den tempel
te Carya dansten. Tntussen hebben reeds de
Egyptenaren zuilen vervaardigd van mensehe-

ljke gedaante, en later heeft men ook aan
manneljke? lasttorschende beelden den naam

van caryatieden ofliever dien van Perzische

uitgoyeven onder den titel p'
rravelsthrough standbeelden gegeven.Van de caryatiedenvan
the lnterior parts of North-America in th0 lateren tj4 noemen wj die van hetLotlvre
1766 1768''zôöbelangri
jk,datereen te Parjs,van hetkasteelSanssouci bj Berearsdaa
Jy
aar
rna reeds 00110 derde uitgave Van ljn, van den winkelvan Mnkelte Utrecht

01'1Z. Men heeftzulk eene bouworde ook wel
verscheen.
Carvilius. onder dezen naam vermelden de Cœryatiedisehegenoemd.
Caryoear L.ofAmandel-akorn is denaam
wj:
een plantengeslacht uit de fam ilie der
kb
g
'mriIts Cg/v.
sMaagmus CtVIIJJCF
Z.
9,eonsulte van
Rome metL.-l7cylïri'
z.
ç Clt
rsor in hetJaar295 Bombaceën, dat zich onderscheidt door een
vôôr Chr.Metzjn ambtgenootveroverdehj s-dceligen kelk, eene s-bladige bloemkroon,
onderscheidene Samnitische steden, trok in talrjke aan de laatste vastgehechte meelzeyepraal binnen Romeen bezorçdevan den draden en 4- 6 zamengegroeide vruchten:die
bult een grootdeelaan de schatklst,gafeen zich in rjpen toest&nd van elkanderschelden,
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Het bevat Zuid-Amerikaansche boomen, en ljkebloemen bevindenzichopdezelfdebloem-

van de soorten vermelden wj: C.blttyros'
um kolf met eene veelbladiye scheet
lt!,de kelk
'
JfGJJ#.(de boter-ahorn) mets-tallige,Ovaal- en bloemkl.ooll ztjn3-bladlg, laatstgonoemdeis
lancet-vormige bladeren en witte,t0t bundels bj (
le vrollweljke bloemen 3-deelig,e11(
1o
vereenigde bloemen metlange m eeldraden en

bessen zjn êénzadig en z-hokkiq.lletomvat

4 n9g langere stampers. Hj draagt 4 t0t6 palmboomen metvrj hoûgen,gerlngden stam ,

zam engevoegde pruim vorm ige vrtlchten, zo() olzkolvolldige,even hooge takkcn,a,fgeltnotto,
groot ais w alnoten, m et boterachtig vleeseh aan den voorrand onregtalm atig ingedeelde
en niervormige pitten met eelle zoete,wél- bladoren, groote bloemtrosson en rOodafthtig
smakende kern, die een belangrjk lrcmdels- zwarte bftssen. C.urens grooit in Oost-Tndië
artikel vormen. Deze boam , dle in ëuyana en Op de Soenda-eilant
lon,wordt 12 Ned.el
t)11 Brazilië il1 het wild groeiten er ook ge- 110Og, is in de Jeugd motverdroogdebladkwllekt wordt, bereikt eene hoogte van 25 scheedtlnOmgeven en wordtlaterglad,torwjl
N(?d. el en de dikte van 1 Ned.elin dool-- hj
jaan hen,die e1.bj hetoj
lklillmen (!
n bj
snede; zjn lloutisroodachtig,llard en vtmr voehtigheid mflde in aanraklng kom on,een
dttn stheql
psbouw zet!
r gesohil
tt.Voorts heot'
t brandond gevoel vt,roorzaakt. Dt) dubbolm tllz C. ylabrum Pers. met 3-tallig0,spitse, govinde bladeron zjn 6 Ned.ellang en halt'
(lvate bladeren,eellgroen vrtlchtm oes,datin zoobreed eh dewigvormigeblaadjesvanpuneene boterachtigemalsa verandert,zeerharde ten voorzien. Van de vezels vervlardigtmen
pitton en eene wèlsmakende, Oliegevende allerlei voorw erpon, totlw , manden, hoeden
lkern, C.amyydaljfegmm Car.metJ3-tallige borstels,bezem s enz.en de wollige zelfstanblatleren,t0tbundelvormigetrossenvereenigde digheid der bladstelen dientt0thetkaletàteren
blflllmen met een bekervormigen, afvallenden van schepen.H et vaste hout is&-oor timm erkt'l1t, s-bladige, vleezige, groenachtig-gttle hout zeer geed te gebruiken.Uit de n0g niet
blotlmkroon,t0teelzring zam engegroeidem eel- ontwikkelde manneljke bloemkolvel
z vloeit
draden,4 lange stam pers en groene,gevlekte eene grootehoeveelheid sap (toddy)?hetwellk
vruchten, die desgeljks wegens hare kern in t0t stroop verdampt wordt en t0t eene wèlden llandelzeergezoehtzjn, en C.n'
aol
fe- smakende, donkere stliker kristalliseert.H ct
rz
lfz/
z L.met ptlryerroode bloemen en groote meelhotldendmergtwaarvanmenbroodbereidt,
vrt
lchten alle ln dewouden van Guyal
za ot' is,naar men verzekert, zoo goeda1sdebeste
in clio vallSanta Fé de Bogota voorkomende. sago.De Jongeblaadjesworden a1skoolgeCaryophylleae is de naam van eene ntlttigd, doch hetvleesch dervruchten heeft
plantonfamilie uit de afdeeling der tweezaad- eenprikkelenden,schierbjtendensmaalk. C.
lobbigen.Zj omvatkruiden en halve heesters hœ-rida Jkcy.onderscheidt zich van de voorzelden heesters
met de volgende ken- gaande x ort door gedoornde bladstelen.Deze
merken.De stengel is geleed en de tliteinden boomen zjneen sieraadderbroeikassenenvorder leden zjn doorgaanswatdikker, hj deren eenewarmtevan 12- 150C.,inden zomer
is vettlalgaFelvorm igverdeeld en voorzienmet veelen in denwinterweinigwater;zjverdrategenoverstaande, doorgaans eenvoudige,lan- gen niet,dat hunne wortelsbesnoeid w orden.

cetvormige bladeren, soms met steunblaadjes? Casa (Giovanni della))een uitstekend Itaen met alleenstaande Ot'in bjschermen)tros- liaansch letterklm dige, w erd geboren den
sen of bundels geplaatste bloem en.De kelk 28sten Junj 1503 te Mllgello bj Florence,
bestaat uit 4 of 5 vrje oftoteenebuiszamen- sttldeerdete Bologna,en te Padua indefraaje
gegroeidtl bladen, dtl bloemkroon uit even letteren en in de regtsgeleerdheid en begaf
zoovele m eestal van nagelsvoorziene bloem- zich vervolgens naar Rome, waar hj zjnc
bladen. H et aantal meeldraden is zeer ver. kennis aanmerkel
lk uitbreidde.Nadathj in

schillend,dehelmdraden zjnpriemvormig,de 1518 in den geesteljken stand was getreden,
helmknopjesz-hokkig,hetaantalstampersis ging hj als Apostolisch commissarisnaarF101-5,dezaaddoos l-s-kleypig en 1-5-h0k- rence en w erd er lid van de pasgestiehteAca-

kig, en het zaad niervormlg of b01.Volgens démie. Paus Pat
ulms III benoemde hem t0t
Sprehqel bevat deze t'
amilie 900 soorten,die clerico der Apostolische Kamerenkortdaarna
meerendeels in de koude en gematigde lucht- t0taartsbisschop van Benevento en zondhem
streek groejen.Sommigebevatten eoneeigen- als ntlntius naar Venetie, om de trotsche
aardige zeepstof,saponinegenaam d.Dezefam i- Republiek tot een verbond metden Heiligen
lie bevat deonderafdeelingenderM sineën met Stoel, met Zwitserland en Hendrik 11 van
eene zaaddoos en verdeeldenkelk,en Sileneën Frankrjk tegen KarelV tebewegen.Hiertoe
met eene zaaddooscn onverdeelden kelk.
schreefhj 2 redevoeringen pper la lega'' die

Caryophyllus L.ofkruidnagelboom isde evenwelweinig invloed hadden.Ten tjdevan

naam van een plantengeslacht ultde fàm ilie
der Alyrtaceën. De soorten van dit geslacht
hebben een l'olronden kelk m eteencl-deeligen
bljvenden zoom ,vier bloembladen,tot4btm dels vereenigdemeel
draden,eenenkelvoudiyen

paus J'
uli'
us II1 wjdde hj zich te Venetië

aan de wetensehap en de dichtkunst,doch
Paul'tts ITX riep hem naar Rome tertlg en be-

noemdehem t0tgeheimenstaats-secretaris.Hj
overleed den 14den November1556.Zjnedichstjl en eene 1- ot'z-hokkige,1-Ofz-zadlge terljke voortbrengselen worden zeergeroemd,
vrucht.Zie verderOnderkrwidnayels.
doch zjn belangrjkstwerk is een boek van
Caryota L.is de naam van een planten- zedekundiqeninhoud,getiteldpGalateo,ovvero
geslacht uit de fàmilie der palmen met de deicostuml'',waaropzjnpTrattatiodeglil
fffici
volgendekenmerken:Demanneljl
teenvrouwe- communi tra gli >mici superiorie inferiori''
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een vervolg is. Hj gaflevensbeschrjvingen woeli
ngen der groote omwenteling had zj
van de cardinalttl Bemboen Clntarinibonevens veel te verduren.
vertalingen van werken van Plato (
)n Tl
tseyCasalm aggiore iseenedistricts-hoofdstad
dides.Zjnegezamenljke werken zjn bj her- dpr Italiaansche provincie Cremona,aan de
haling uitgegeven, het volledigstte Alilaalz P0 gelegen en in het bezit vaneenepraehtige
in 1806 in 4 deelen.
brug over die rivier.Erzjn rllim 15000 inCasabianca (François Xavier,graafvan), woners, die vooralhun bestaan vinden in de
een Fransch staatsman,werdgeborenteNizza vervaardiging van aardewerk en glas, en de
in 1796,studeerde in de regtenenwerdadvo- omstreken leveren veelwtjn,graanel
zhennep.
eaatin het Hofvan Appèl te Bastia.Ilz1836 Hetvoormalig vorstendom van dien naam was
werd hj door het departement Bouehes du in het bezit der marlkiezen raïtJW l'
tltz&rrtx.In
Rhône afgevaardigd naar de Kamer van 1448 behaalde Sforza in harenabjheid eene
Gedeputeerden,ïvaarhj alseenbloedverwant overwinning Op de Venetiaansehe vloot.
derBoytaparte'szichopdebankenderoppositie
Casam anza is eene rivier van W estplaatste,en in 1848 washj éên der5lllaats- Afl'ika, aan wier oevers zilth de Franschen
vervangers, door Uorsil!a 4-001-t
1e Natlonale gevestigd hebben.Zj Ontspringtin Kaboe in

j lidvan hetgebergtevan Foeta-Djalon,looptevenwjYe
rgaderinr gekozeu. llierwerd hi
het Comite van Marine, gedroeg zit!h aan- di
g aan deGambia en stortna een l00y van
vankeltjk als een gematigd republikein en 250 kilometer zieh uit in den Atlantlsehen
nam later als B0napartlstplaats in het cen-

ot
teaan op 12O 32'N.B.,12 geogr.mjlen

trum. In het kabinet Van 26 Oetober 1851 ten zuiden van de Gambia.Uitgestrektezandwerd hj ministervan Koophandel en Land- banken versperrelzharen mond,zoodatereene
bouw en 4 w eken laters'
an Financiën.Hj doorvaartvoorsehepen van 4N'ed.eldiepgang
schonkzjnegoedkeuring aan d0n staatsstreek bestaat ter breedte van slechts 1200 Ned.e1.
van 2 December, w erd lid van de (sonsulta- Binnen deze baaivindtmen eene diepte van
tieve eommissie en bj de wjziging van het 10- 15 Ned. el, en t0taan Sedhioe - dus
Ministérie den 22sten Januarj 1852 minister- overeen afstand van 170 kilom eter vanharen

president zondcr portetbuille. In Julj 1852 mond af - is zj voor schepen van 2 Ned.
zag hj zich in den gravenstand opgenomen eldiepgang bevaarbaar.Harebreedtebedraagt
en vervolgens benoemd tot1idvan denSenaat, Over hetbevaarbaar gedeelte van 1 t0t3 zee-

waar hj voorzeker in 1870 niet de minst mjlen.De vlakke alluviale Oeverisdoor zjjveriye was,om den oorlogmetPruissen t0e takken in vele eilanden verdeeld, die m et
tejulchen.
mangle-boomen begroeid en diqtbevolktzjn.
Casala is eene districts-hoofdstad in de Deeenigebelangrjkezj-rivierlsdeSongrogoe.

ItaliaanscheprovindeAlessandxia,opbevallige
heuvels en Op den linkeroeverderP0gelegen.
Zj is de zetel van een bissehûp,beziteene
groote hoofdkerk,reeds in ;42(1oordeLong'obarden gesticht, m et eene marmeren kapèl,
onderscheidene anderekerkenenkloostûrs,een
aantalinrigtingen van w eldadigheid,eenenor-

De Franschen bezitten aan den mond der

Casamanza detàetortjCarabanemet650inwoners (1869) en op den regteroever in het
landschap Boedhiëde versterkte làotorj Sedhioe (120 41' N.B.en 18O11/z'AV.L.van
Partjs)die tevenjde residentievan den c0mm andant en dehoofdplaatsvanhetlaudsohapis
lnaalschool,eene schoolval
zhoogeronderwjjs, en 2610zielentelt(1869).Daarenbovenzjnde
een sem inarium,een schouwburg en 26000in- meeste oevergewesten derrivieraanFrankrjks
woners, die zich vooral met de zjde-teelt heerschappj Onderworpen.Aan dePortugézen

bezighouden. De stad is langen tjd eene verbleefZichinchor.Er wordteen belangrjke
vesting gew eest,doch van de voormaligevem handel gedreven in aardnoten (Araehis hypo-

sterkingen zjp slec'
htsbouwvallen overgeble- gaea),wierOlieinEuropainplaatsvanoljvenven. Toen er in 1469 een kasteelgebouwd
werd,vond men er deberoemdeTabulaIsiaca

olieop de marktkomt.

Casanova. Onder dezen naam vermel-

(een relièf-voorstelling derTsis-dienst),borst- den wj:
GiovanniJaeopoCtutxozp'ptzdescizwtzlï,eenItabeelden uit den tjd der Romeinen en een
aantal Romeinsche mtmten.
Casale werd
in 730 dool'L'
titprand)koning der Longobarden,Op de plaatsvan hetoudeBodineomagus
gebouwd,en keizer Otto 11 vexhief hetlandschap t0t een markiezaat.In 1474 werd zj
een bisdom en de zeteldergraven ran M ont-

liaansch gelukzoeker, w iens veelbewogen
levensloop een spiegel is van de verdorven

zedenengewoontendereeuw vanLodet
vl
jkX V.
Hj werd geboren te Venetië den zden April
1725.Zjn vader,uiteen aalzzienljkSpaanse,
h
geslachtgesproten, was uit liefdeJegenseene

;genaam d,tooneelspeler
ferrat,terwjlzj vervolgensaan Mantt
laver- danseres,ZanellaFtvffz'
viel. II1 de Jaren 1629, 1630 en 1640 werd geworden.Nazjndoodbegafzichdemoedermet
zj vrtlchteloosdoordeSpanjaarden belegerd, den g-jarigen knaap lzaarPadua?waardeze

die haarin 1652 eerstinnamen,m aar weldra goede vorderingen m aakte en vervolgensinde
weder afstonden aan Savoyeqin 1681 werd regtenstudeerde.lljbozochterdeaanzienljkste.

zj aan Frankrjk verkooht en in 1695 kringen, en zjlle gezelschappeljke welbedoor de Verbondene Mogendheden veroverd spraalttheidgat'aanleiding,dathjdengeesteljen van vestingwerken beroofd.Nadatzj in ken stand koos. Nadat htj de lagere wjding

1703 door de Franschen versterktwas,be- ont
vangen had,yrediktehjmetgrootenbjval,

zweek zj nogmaalsin 1706.O0k gedurende maar toen htj m de tweede leerrede bleet'
den oostenrjkschen Successie-oorlog en de steken, zaghj voorgoed van den kanselaf.
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De loszinnigegeesteljkeleiddenueenergerljk
leven.Nadat hj wegens zjn dwaasgedrag
reeds eenige dagen op het fortSt.André in
de gevangenis had doorgebragt,zag hj zich
na vele omzwervingen te Romebj denkardi-

geen behagen in debetrekkingvan gouverneux
der cadettenschool,w elke hem w erd aangeboden,weshalve hj zich over Pisa naarPetersbt
u-g begaf. Hier wenschte hj de aandacllt
van Catltar'lna 11 tot zich te trekken m aar

naal Aguarlra a1s secretaris geplaatst. Hier tgen hj die hoop verjdeld zag,ging hj naar

schau,waarhj koningPoniatowskileerde
werd hj zelfs opgemerktdoorpausBenedietns Wall
XTF, maar omdathj de schaking van een kennen en eene schitterende toekomst mogt
meislebevorderd had,werd hj doordenkar- verwaehten, toen zjn berucht tweegeveeht
dinaal uit de dienst ontslagen en ging met op hetpistx lmet den maarschalk der k1.oon
aanbevelingsbrieven op reis naarConstantino- lranickialzjneluchtkasteelendeedinstorten.
pel.Zjneminnarjen boeiden hem echter aan Na een kortvertoefbj zjnemoederteDresAncona,en kortdaarna washjbjafwisseling dtln reisde hj over Praag naar W eenen en
krjgsgevangen bj de Spanjaarden en Oosten- vervolgens, t100r de policie geweerd, over
rjkers, welke elkander in die dagen beoor- Miinchen, Augsburg, Ludwigsburg en Aken
loogden.Eindeljk kwam hj alsvaandrig in naar Parjs,waar eene lettre de cachethem
Venetiaansche dienst en vergezelde in 1743 M nspoorde, om m et den meestf?n spoed naar
den gezant Venier naar Constantinopel.Hier Spanjetevertrekken.O0k teMadrid ontbra'k
verYvlerf hj door een godsdienstig gesprek hetnietaan allerleiavonturenenaanzienljke
dermate de gunst van den edelen en wjzen bekenden.Toch werd hem hetverbljfaldaar
Joessof H.
Jï, dat deze hem zjne bevallige ontzegd, en hj begafzich overBarcelgna en
dochterten htlweljk wildegeven.Dewispel- Afontpellier naar Aix, waar hj Cayliostro
turigeJongeling had echterenkellustinavon- leerde kennen, wiens bedriegerjen hj toen
turen,en metgeschenken overladenzeildehj reeds doorgrondde. 0? niet
zw toog hj naar
naar zjn regimentte Corfu,speeldeereene Rome,Napels,VenetieenParjstenhiermede
sohitterende r0l, maar verloor tevens door nemen zjne gedenkschriften een einde,doch
zjneuitspattingen deaehtingvanallewelden- dezezjnaangevulddoorprinsCkarlesdeZtpe.
kenden.Metschulden beladen enzonderhulp- Casanol:a sprak eens aan de tafel van den
middelen keerde hj naarVenetië terag,ver- Venetiaanscben gezantOp zulk eenbeslissenden
kreeg er zjn ontslag en 100 zechinen, en toon over Kabbala en Alchemie,dat de graaf
bespeelde vervolgensinbehoefligentoestandde TGn l'Q/tft
sfeïz
luit Dux in Bohomen hem met
viool in den schotlwburg St.Samuël.Mfeldra zich nam ,en daar degevorderdeleeftjdhem
w0n hj de toegenegenheid van een rjken den lust t0t avonturen benam ,blcef hj na
senator, dien hj bj een aanvalvan beroerte 1788 op hetkasteelDux in debetrekkingvan
belangrjkedienstenhadbewezen,enwerddiens bibliothecaris en wjdde er zjn tjd aan het
aangenomen Z00n.NieuwedTvaashedenverdre- schrjven van zjne gedenkschriflen.Hj overven hem w eldra uit Venetië!M ilaan,Mantua, leed te Weenen in Junj 1803.Gemelde geCesena en Parma werden nuhettooneelzjner denkschriflenverschenenin12deelenteLeipzig
hartstogten,en hj verstheen erin gezelschap Van 1826 tût 1838. Men vindt daarin f!0n0
eener aanzienljke en bemiddelde Fransche reeks van dram atisphe Yool'ATallen, op eono
dame.Bj afwisseling vertoefde hj voortste geestige en boejende wjze verhaald,en het
Venetië en te Parjs bj minnarj en spel, bljkt daaruit, dat het den schrjver nietaal
z
totdat op eerstgenoemde plaats de Raad der talent en aan uitgebreide kennis ontbrak.
Tienmannen hem onder de looden daken liet Daarentegen komt zjn laaghartige zelfzucht
opsluiten. Na eene gevangenschap van 15 daarin op eeneduideljke wjzeaan den dag.
maanden,wisthj zich doorlisten vermetel- Zj zjn intusschen voordekennisdergebeum
heidtebevrjden,waarnahjnaarParjssnelde tenissen en zeden van zjn tjd van grootbeen zich neêrstortte in den draaikolk dargenie- lang.Van zjne overige geschriften nocmen
tingen. Financiële en magische kllnstgrepen wj: plstoria delle turbulenze della Polonia
bezorgdenhem aanzienenrjkdom ,enzjnever- della m orte di Elisabeta Petrowna flno alla
kwistinghieldmetlaatstgenoemdegeljkentred. pace fra la Russia ela Portaottomana(1774,
Hierverwierfhj doordenomgangmetdeâan- 3dlnl'''- ,Del1IlialediOmero!tradottein
zienljkste mannen en vrouwendestaatkundige ottaverime(1778,2 dlnl'
??- rlllstoiredema
kennis, waarvan zjneschriften getuigen.Op fuitedesprisonsdelaréptlbllquedevênise,qu,on
nieuw ondernam hjeenavontuurljkentogtover aypellelesPlombs(1788)''!- rlcosameron,ou
Stuttgart,ZiirichtSolothurn,Bern,Lausanne, hlstoired'
Edouard etd'Ellsabeth etc.(1788waarhj Haller en Voltalrebezocht,doorSa- 1800,5 dln)'',en pcorollaireà la duplication
voye,overGrenoble,Avignon,Marseille,Toulonj del'hexaédre(1790)''.
Giovani of Giovannizlf/ïdfl Casanova,een
Nizza,Genua?.luivorno,Pisa,Florence,waar
men hem gebood, de stad te verlaten, en verdiensteljk schilder. Hj was een broeder
Romo, waar de Paus hem t0t ridder sloeg van den voorgaandeenwerdgeboren teVenetië
van den GoudenSpoor,naarNapels.Hierbleef in 1722.Op jeugdigen leeftjd begafhj zich
hj geruimentjd,l)nkeerdetoenoverFlorence, naar Dresden,waar hj zich onder Sylvester
Bologna,Parma,Turjn enz.naarParjsterug. en Dietrlclt in de schilderkunst oefende. In
Bj afwisseling vertoefdehj nl1in Frankrjks 1752 roisde hj met den beroenlden M enys
hoofdstad, in Zuid-D uitschland, Zwitserland naar R om e en vorm de er zich t0t een goed
cn Londen,ging toen naarBerljn,waar hj kunstenaar,zoodatRei
fenstein,AngelicaAWZI
Jaan Frederik 11 werd voorgesteld,maar had mannen Winekelmann t0tzjne leerlingen be-
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hgorien. Voor laatstgenoemde teekende htl doordien htl debevelen van denvice-gouveralle platen ten behoeve van diens gMonumenti
antichi''. Vele teekeningon van Casanova bevinden zich in Dtlitsehland en Engeland.In
1764 ging hj alshpogleeraaren direeteur dtlr
Academie naar Dresden en overleed aldaar

neur 0' Donnelschorste. Te midden van de
hierop volgende worsteli
nq,welke 5 dagen
duurde, plaatste casati zlch aan het hoofd
van het Voorloopig Bewind en hield zich in
die betrekking tegen deropublikdnenstaande,
den loden Decembel
- 1795. Hj sehreef eene stecdshopende op de vereeniging vanPiêmont
XPlmeve over de antieken''en een pvolledige en Lnmbardje.Den llden Junj werd hj wecursus der theorétische schilderkunst''in de gens qnanciéle aangelegenhedel
z naar Turjn
Italiaansche taal.
geroepen?waax hj metgeneraalColleynoeen
Franceseo 6'
tuozlpetz, een uitstekend schildtr nieuw mlnistérie vormde,dat t0t aan de Blag
van veldslagen,zeegevedlten en landsehappen bj Custûzza (25 Julj) stand hield.Nadat

en een brocder der beide voorgaanden.Hj
werd gebgron te Londen in 1127 (volgens
anderon inFl
1o7r3
e2
nc
),
ege
enno
wt
ot
jdd
he
et onderwgsvan
Simonite
zich vervolgens
teParjsaan hetBchilderen van gevechten en

v&n landschappen, waarbj hj Bonrgl
hnon
en W oulvermanst0tvoorbeelden koos.D00r de
scherpe critiek van Diderotuit Paxjsverdreven, begafhj zich naarDresden,waareene
groûtesehilderjhem velebestellingenbezorgde,
en vervolgens naar W eenen.Hier schilderde

hj voorkeizerin Catl
tarina 11een stuk,eene
overwinning der Russen op de Turken voorstellen4e,en overleed in 1805in denabjheid
van Oostenrjks hoofdstad. Zjne schilderjen
van gevechten vertoonen denaaktewerkeljk-

Milaan en Lombardje door de Oostenrjkers
tûtonderwerping waren gebragt(6Augustus),
vormden de leden van het vogrmalig V00rlnopig Bewind onderzgn voorzitterschap eene
LombardjscheConsulta.Hj vestigdezich na

den slaq van Nnvarate Turtjn en werd door
den Konlng t0tsenatorbenoemd.Velen keqren
het in hem af,dathj wegenstegrootvertrouwen op Karelad.
llerf den opstand inL0mbardje (1848)heeft doen mislukken.- Zjn
zoon Avdonio wexd in 1855 als Sardinisch
gezant naar Florence gezonden,doeh aldaar
nietontvangen,hetgeen zjneterlgroeping on
een vredebretlk tllsschen Sardinië en Toseane
ten gevolge had.

Casaubon (Isask) of Casaubon'
tb.
î)êén der
zjn tjd, werd geboren te Genève den 18den
Febrt
lartJ
' 1559, studeerde aldaar en zag er
zich in1583benoemdt0tleeraarindeGrieksche
Alpen.''00k heefthj onderscheidene stukken taal.In 1585huwdehj meteenedoehtervan
in plut gebragt.
den beroemden bpekdrukkex Henri F/idple,
Casas tBartolomé de Las),zieLasOt
ut
xt
g. welke hem 20 kinderen schonk.In 1596werd
Casati (Gabrio, graag, een uitstekend htghoogleeraarin de Grieksche taalte Mbntstaatsman,die in 1848 gedurende de xevolutie pell
ieren volgde2jaarlatereeneuitnoodiging
in Lombardje eenebelangrjke rnlvervuldej van Hendrik IV naax Paxtjs, waar htl in
werd geboren te Milaan den zden Augustus pl
aatsvan het toeqezegde hgogleeraarsambt,
heid en onderscheiden zich nietzoozeer door
eenheid a1s door een betooverend efed.T0t
d: fraaiste behooren pDe bestorming van
oczakow''en De togtvan Hannibaloverde

sehrandersteletterkundigenengodgeleerdenvan

1198 sttldeerde te Pavia en werd er in 1821
dpctok in de regten.Aan de Italiaansche beweging van laatstgenoemd Jaar nam hj niet
regtstreeks deel.In weerwilvan zjneafzon-

dat hem uit godsdlensthaat geweigerd werd,
(le betrekking van bibliothecarisontving.H0ewelde Protestanten hem te laste legden,dat

dering stond hj bekend alseen verliehtpatriot,zoodathj verkozen en 3-maa1herkûzen
werd tot podesta van Milaan.Hj bekleedde
die betrekking t0t amzhetuitbarsten der1'evolutie.Bj herhalinq deedhtjaan deregéring
voorstellen t0t wjzlying van hetbestutlrten
in 1844 begaf hj zlch zelfs naar W eenen)
om 0y die wjziging aan te dringen.Na het
Overljden van den Dtlitschen aartsbisschop te
Milaan werd dezedoorzjninvloelopgevolgt
l
door een Italiaan.Toen bj een feest,terge-

dachtenis van Goldoni gevierd,de policie gcwapenderhand op eene ongewapende volksmenigteaanviel,protesteerde Casafidaartegen
te W eenen en eischte, datde gehate oostenrjksche ambtenaren zouden worden teruggeroepen.Bj het bloedbad hetwelk soldaten

h!jnaar dt
lzjde derR.K.kerk Overhelde,
gevoelde Casanbon zich na het vermoorden
van Hendrik J'r te Pargs zö6 onveilig,dat

hj eene uitnoodiging van koning Jaeobns I
Van Engol
oand
mstaga
ndar
igne
hede
aannam
n zju(,
j en aldaar in

gunstige
letterkundige
Nverkzaauaheden voortzette. (lEè
illè
1i
(j
' overleed er
:
,.

den lsten Julj 1604.Van zjnetalrjkewerken
noemen wj:rAnimadversionum in Athenaei
DeipnosophistaslibriXV (1600enz.)''.- pDe
scriptûribushistoriaeAugustae(1603)''
,- pDe
satyriea Graecorum poesietRomanort
lm satyra

librl
'11 (1605)''
,

rExcercitationes(
lerebt
ls

saeriset ecdesiasticiscontraBaronium''.Voorts

leverdehj uitgaven vanveleGrieltscheschrjvers,en zjne brieven,eêrstdoor Gronori'
lts
(1G38) verzameld, zjn later vermeerderd en
uitgegeven door Almeloreen (1709). - Zjn

en policie-bedienden den2Vnen 3denJanuaxj zoon M erio'ts, geboren te Genève in 1599,
1848teMilaanaanrigtten,stelde Casatizichaan bekleedde hooge kerkeljke waardigheden in
degrootstegevarenbloot,om zjnestadgenûoten Engeland, verloor ze gedurende den opBtand
te beschermen, en in Maartdaaraanvolgende tegen Karel .f, maar kreeg ze na de restau-

vermaande hj hen t0t rust, maar kûn de ratie terug.00k hj heel'
tonderschesdenegegeprikkelde hartstngten niet beteugelen.Het schriften uitgegeven? en overleed den 14den
gelukte hem j den 18den van die maand de Julj 1671.
tusBchenkomst der soldaten te verhinderen
Cascade, afkomstig van het Italiaansch
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CASCADE- CASEMBROOT.

woord oasoare(vallcn),is een watœval,die mengen,- zj is dus eigenljk nietsanders
uitonderscheidene kleine watervallen bestaat, dan de uit gestremde melk en kalk zamengezooals men er in bergachtige streken veelin stelde klevende stof,die t0thetljmen van

tuinen vindt.O0k aan een vuurwerk,datden glas en porselein gebruiktw ordt.
vorm heeftvan eenigeboven elkaârgeplaatste
Casembroot is de naam van een aanwatervallen,geeftm en den naam vancascade. zienljk geslacht,dat,uitPiêmont (T0rat0)
Cascarilla is een verkleinwoord van het at'komstig, in de 15de eeuw zich in VlaanSpaanschecaseara (schors)enwordtgebruikt, deren vestigde.Van de leden van datgeslacht
om onderscheidene bittere bastsoorten aan te noemen wj:
duiden. In de Europêsche apotheek verstaat
Jàn de Ccq
s:pzùrppf, heer ran .
ftzcll
ert
vdel:,
men onder Cortex Cascarillae den bast van Zelliekt Cobbeyem , Bercltnm en Fenain, geverschillende boomen, die Op de Antillen heimschrjver van den ongelukkigen graaf
groejen en t0t de familie derEuphorbiaceënt Lamoraal 'tvs Mymondttoen deze stadhotlder
en het geslacht Croton behooren, - inzon- was van Vlaanderen.Hj wasmede-onderteederheid van Crotnn Eleuteria. De bastheeft kenaar van hetVerbond der Edelen en meer
eenspecerj-achtigenreukeneenbitterensmaak, dan eenmaal als vertegenw oordigex van dat
afkomstig van eene aethérische olie,en eene Yerbond werkzaam. ln 1566 werd hj door
extradiefstof,ea8earllline genaamd.Dezelaat- Eymond benoemd tot gouvernetlr van Oudeste, die in witte naalden kristalliseert,Bmelt naarden en hj zorgde er zoowel voor de

bj warmte en verstjft bj het afkoelen t0t
eene brooze hars-massa. Zj komt in den
handel en wordta1swelriekendestof,alsmede
bj ongesteldheden der maag,t0tvelerlei00g-

godsdienstvrjheid derR.Katholiekenalsvofhr
diederHervormden.O0kverleendehjaandeze
aldaar en te Gentvrjheid,om buiten de stad

kerken te bouwen en begaf zich naar Axel,
om er dertlst,door de Hervormdenverstoord,
Casearia Jacq.is de naam vau een Plan- te herstellen.Later volgde de Ctuezzllroofhet
tengeslacht uit de familie der Amygdaleën; weifelend gedrag van Eymolld en poogde zich
merken aangewend.

het onderscheidt zich door een 4-deeliyen? aangenaam te maken bj het Hot'
. Te Gent

bljvenden kelk,eene kleine,kruikvormlge, bragt hj het zoover, dat er 1000 t0t 1500
bjafwisselingmeeldraden en gesteeldeklieren personen trouw beloofden aan de Landvoog-

dragende bloemkroon,een 3-lobbigen stempel des, mits het hun vergund werd,buiten de
en eene3-kleypige zaaddoos,en omvat O0st- stad de preek bj te wonen.Hj ging echter
en W est-lndlsche boomen en heesters. De nog verder en verdrukte de Onroomschen,
meest-bekende soort is C. ovata F5lî#.,een deed 21 beeldstormers teGeraerdsbergen 0gOost-lndische boom,die 6 Ned.elhtloy en hangen en velen geeselen en liet een predl6Ned.palm dik wordt,in 2 rjen afwlsse- kant en eenige burgers te Aalst in hechtenis
lend geplaatste,spits-eironde,getandebladeren nemen. Dit alles baatte hem echter weinig:
draagt,en m et groene okselstandige bloemen hj werd in 1567 op lastvan Alra indegeen kersvorm ige groene vruchten m etbittere vangenis geworpen, op de pjnbank gebragt
zaden voorzien is. De bladeren worden als en na vele folteringen op den zden Junj 1568
badkruiden gebruikt,en hetvrtlchtensapdient te Yilvoorden onthoofd. Van de Spaansc.
he
t0t zTvpet-en purgeermiddel.
zjde is zjne nagedachteniszooveelmogeljk
Casdne of kaasstef, in 100 deelen 53,6 bezoedeld, zoodat Tltomas Armenteros hem
koolstof, 7,1 w aterstof, 15,7 stikstof, 22,6 beschrjfta1smeenderboosaardigsteendubbelzuurstof en 1,0 zwavel bevattende,is eene hartigste menschen''.Zeker echter is het,dat
eiwitachtige stof en bevindt zich, met na- htjeenman wasvan uitmuntende geleerdheid,
tron verbonden, in de melk van alle zoog- zooalsbljktuiteen paar doorhem nagelaten
dieren. D oor het zuurworden van m elk of w erken.
door deze in aanraking te brengen met
Leonard de Casembroot,een halven broeder
lebbe bi
j 50 of 60OC.wordt de natrûn vrtl van den voorgaande.Hjonttrok zich bj tjds
0n de onzuivexe caseïne valt als stremselOP aan de vervolgingen van den BloedYaad,was

den bodem. Zj is in verschen toestand eene
vochtige, weeke, witte massa? die bj het
droogen geelals barnsteen en doorschjnend
wordt.Zj ondexscheidtzich van andere eiwitachtigestoffen (albllmine,fibrine)doorde
eigenschappen,datzj bj hetkoken der 0p-

lossing nietstremt en geen phosphorusbevat.
De neêrslag wordt door kneden met water
0n vervolgens door uitkoken met aether gezuiverd. Zj is Onoplosbaar iyl T7ater,Q:aar
oplosbaar in 00n alkali.
De ea8e0-g0m en
caseine-kalk zjn uitFrankrjk ingevoerd ten

in zjnejeugd pensionaris,later burgemeester
van Brugge, en in 1572 en 1573 lid van den

Raad van State van weqe Vlaanderen.Doo1*
den Xoning van Spaqje lngedaagd,nam hj
de wjk naar Holland en werd er aangesteld
t0traadsheerinhetHof.Voortszag hj zich
belast met gew igtige zendingen naarD uitseh-

land, Engeland enz., terwjl de prins ran
Ort-p'd hem opdroeg,om in vexstthillende gewesten desLandsde zaâk der onafhankeltjkheid tebevorderen.Later,na 'sPrinsen dood,

waarschuwdehjOldenbœrnereldttegendelagen
behoeve der katoennjverheid, nameljk om van Leycester en vertrok in 1587 naar Engeaan deze stofde eigenschap van w 01tegeven land, om ex over den vrede te handelen.N a
(animalisêren), om gemakkeljk kleurstoffen het Overljden van Gerrit'
th
txoz W '
qnqaardevt,
Op te nemen.D e caseo-gom w prdtverkregen presidentvan het hot',nam hj tjdeljk diens
door caseïne in verdundeamm oniaOptelossen betrekkingwaar,enpverleed in Maart1604.en deoplossing md verschen kalkbrj tevem 0ok zjn broederJaoob(geboren den 5denJa-
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nuarj1543),schepen enthesauriervanBrugge,
nam de wjk naar Holland en vestigdezich
te Amsterdam .waar hj vervolgensoverleed.
Samnè'l de 6%q
sdzzl&'pp/, oen zoon vau Leonard.Hj werd geboren te '
sHageden zzsten
December 1582,koosdekrjgsmansloopbaan,

205

Moorsohen Koning, die t0t(le jverigste
vervolgers der Chl'istenen behoorde,terwjl
e0n

eerstgenoemdehen begt
mstigde.Toen zj door
eene zware ongesteldheid bezochtwerd,liet
zj zich naar St.Vincent Op hetgebied van
Btlt'
gos brengen, waarzj herstelde.Zj bleet'
klom Op t0t den rang van lt.kolonel, ver- er bj voortduring in den kringderChristenen
liet in 1636 de dienst en woonde daarna te t0t aall haren dood, die Op den 9den Apl
'il
Sluis, er de betrekking bekleedellde van w ordtherdacht.

Casilinum was eene oude stad in Campanië aan de Volturnus op de plaats,waar
Reinier de Ot
xt
sazà/vppf, vermoedeljk een thalls Capua zich verheft.
achterkleinzoon van Jaeob.Hijwerd in 1681 Casino, een verkleinwoord van het Itali-

schepen en btlrgemeester van 'tYrje. Hj
overleed in Maart 1658.

'

diredeur van den handelin èerzië,en toen aanstthe woord easa (huis),is tegenwoordig
de sjach k
b'
e
llIhetgesloten verdrag nietna- de naam van eene zamenkomst van een bekwam ,zeilde hj met eenige schepen naar slotell gezelschap. Volgens sommigen is die

Gamron en nam het eiland Kismis in bezit.
Inmiddels vertrokken Jùsttbs ran den A'
:ZII,6J
en Herbertde J'twd'-naarTspahan,Om dezaak
in der minne te schikken.Hiertoem oestweldra genoem d eiland outruim dworclen,hetgeen
in 1685 gesehiedde. De Ctryezzlùrppf, die t0t
btlitengewoon Raad van Indië was benoemd,

overleed omstreeks dien tjd.

naam ontleendvau dekleinevertrekkenLeasini)
in de koëjhtlizen op hetSt.Marcus-pleillte
Vénetië,en volgensanderen komtzj van de
vel.
eenigingen van aanzienljke bedevaaxtgangers op den M bttte CtrWzlo (zie onder dezen
naam).
Caspari.onderdezennaam vermeldenwtj:
KarlFk-ltfrïcFzLebereolttCtztv(vï,eenDuitseh

Jean épzfl de Oc.
<:zzlôrt
?of,heerranTF5!Jù:- schrjveroverlan(l-en boschcultuur.Hj werd

Langerak) een Nederlandsch krjgsman. Hj geborelz in 1791 te Riegersleben in het hem
werd geboren den 26sten Februarj 1709 te togdom Brunswjk,studeerdein deregten te
Utrecht, trad in dienstbt
jhetleger,Onder- Göttingen en te Berljn, nam deelaan den
scheidde zich in 1747 en 1748 in den veld- vrjheidsoorlog (1813- 1815),legde zich t0e

togttegen de Franschen inStaats-vlaanderen,
en was in 1772 ltlitenant-genoraal en commandant van Yperen.
H et geslacht de Casembrootbloeit0ok thaus

op den landbotlw , wel'd paohter van het d0-

mein Petersberg bj Halle,woondein1826-

1833 als privaat-docent te Xaagdenbtlrg en
werd daarna leeraar aan de landbotlwschool

n0g in 0nsVaderland;éêl zjnertelgen,een te Brunswjk.In 1835 werd hj ercommisverdiensteljk zee-oëcier,heeft zitting in de saris voor domeinzaken, en hj gafde nverTweede Kamer der Staten-Generaal.
handlungen des Vereins fiir Forst-und LandCaserta of Caserta .
N'
zrtkr
pl is de hoofdstad wirthsehaft in Braunschweig''in hetlicht.
der Italiaansche provinde Terra diLavoro.
Karl TC'
IIJ Caspari,een verdiensteljk uit-

Zj ligtaan den voetderApennjnen en aan legger des ouden Testaments.Hj werd geden spoorweg naar Capua,telt 11000 inwo- boren to Dessatlden 14den Febrtlarj 1814,
ners en bezit een der grootste en prachtigste stt
ldeel'
dete Dessau en teBerljn en werd in
kasteelen van geheelEtlropa.Hetisgebouwd
in 1572 door koning K arelIII onder de leiding van den bouwmeester Vanvitellien heet'
t
de gedaante van een langw erpig vierkant ter

1817 a1s hoogleeraar beroepen te Christiania.

Met Del,
ltzseltschreef hj.een gExegetisches

llandbt
loh zu den Propheten desa'
ltenBtmdes''
en rBiblisch-theologische und apologetiseh-

lengte van 245,ter breedtevan 190 en (met kritische Studien'',terwglhj onderscheidene
5 verdiepingen) ter hoogte van 37 Ned.el. bjdragenleverdein hetrzeitsohrittfiixdiegeHet is in het midden van een koepel en aan

sam mte lutherische Theologie tlnd K irche''.

elk der 2 zjden van een paviljoen voorzien. Na zju vertrek naar Christiania schreefhj
Door de hoofdpoort bereikt men eene gaan- een belangrjk onderzoek ovel'den rsyrischdertlvan Italiaansehmarmer,op98zuilenrus- ephraëmitischen Krieg unter Jotham tlndAhas
tendeen van antlere zuilengangen doorsneden. (1849)''? alsmede rUeber Micha und seine
Daarin en vooral ook in de prachtige trap, prûphdlsche Schrif
.
t(1851),,.xjuugswt
sdhj
de kapèlen den schouwburg iseenverbazende een invloedrjk vertegenloordiger der Dtlit-

rjkdom van marmeruitNayelsen Siciliëten sche godgeleerdheid in het N oorden, en be-

toon gesteld. Eene waterlelding,Ponte della hoorde er tot de comm issiete<herzieningvan
Valle geuaamd,looptvan Maddaloniovereen de Noorweegsche Bjbelvertaling,'tgeen aan-

aanzienljken afstand derwaarts)Om den tuin leidinggaftOtdeuitgavevan zjn ppsalmerne

van vocht te voorzielz.- Ten noordoosten B0g(1851)'
'.O0kzjneuitravevan Borhan-edvan Caserta, in het gebergte Op een uur #ïz
l'.
ç pEnchiridion studiosl (1838)'' en zjne

Faans afstand, ligtCaserta Tocc/
zilmet2400 gGrammatitaArabiça(1848)''zjnzeervertlienlnwoners. Caserta was weleer de hoofdplaats steljkewerken.
van e0n evenzoo genoem d vorstendom , en in
Casper (Johann Ludwig),een ervarenge-

1860 geruimen tjd het hoofdkwartier van neesheer,werd geboren den llden Maart1796
Garibaldi.
te Berljn,studeerdealdaar,alsmedeteGBtCases (Emmanuël Augustin Dieudonnê, tingen en te Halle, volbragt in 1820 eene
graafdeLas),zie.
Las Cl.
::.
:.
wetenschappeljkereisdoorEngelandenFrankCasilda (De heilige)wasdedochtervan rjk en vesti
gdezich durna te Berljn,wnxr
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hj in 1825 t0tbuitengewoon hooyleeraarin passingenj27 Ned.elbeneden den spiegelder
de medicjnen en tevens t0tmediclnaal-raad, Zee van Azof,terwjlhetmeervan Aralwe1
later t0t adviseur Omtrentgeneeskundige za- i
s waar15 Ned.elboven den zeespiegelligj
ar zich toch met haar bodem daarbeneden
kenbjhetMinistérie benoemd werd.In 1841 ma
werd hj er gGerichtsartz''en directeur van bevindt.
De Caspische Zee wordt gevoed door de
de inrigting van practisch onderwjs aan de
universiteit. Hj sehreef pGerichtlicheLeich- grootste riviervan Europa,nameljk doorde
öFnungen,lstesHundert(1851):',- pcharak- W olga, en ontvangt daarenboven n0g andere
teristik der Französisohen Medicin mitverglei- stroomen, zooals de oel
.al, de Koemay de
chenden Hinblick aut'die Englische(1822)''- Terek, de Soelak,de Koer,de Sef-roed,de
5Ueber Verletzungen desRiickenmarksinHin- Atrak enz., en toch ontwaart men,dat hare
sichtaufihrLethalitl
itsverhslltnis(1823)'')- watermassa nietgrooter wordt.Deverdamping
DUeberdie Hundswuth (1829):',- ,Denkwiir- en de opslorping van den zandigen bodem
digkeiten flir medicinischeStatistikund Staats- houden den aanvoez
'nayenoeginevenwigt.De
arzneikunde(1846)'',- ppraktischesHandbtlch w aterstand klim t wel ls waar in den zomer
der gerichtlichen Mediein(1856- 1858,4deuit- bjhetwegsmelten van desneeuw,dochdaalt
gave1864)'',- nlflinischeNovellenztlrgericht- 00k weder in den winter.Intusschen isopgelichen Medicin(18G3)'',- rGerichtlicheLeich- merkt,dat de daling van het water er onopöFnungen,ztesHundert(1853)''1benevens- 0n- houdeljk voortschrtjdt,zoodatde zeekleiner
d0r den naam Tillptzlll/prïf
o'- hetroman- wordt, waartoe het slib, door de rivieren
tische treurspel,Die Karfunkelweihe (1817)''. aangevoerd,nietweinig bjdraagt.Bj Bakoe
ishetwater in de laatste halve eeuw 4 Ned.
Hj Overleed den 24stenFebrtlarj 1864.
Caspiae portae,CaspiaepélaeofCaspisehe elachterwaarts geweken.

De oevers der Caspische Zeezjn meestal
Caspisch gebergtetusscllen Arménlé enMedië zandig en laag,vool
'alin hetnoorden bjden

yppr/eg?,is de naam van een berypasln het

aan de ée'ne,en Parthië en Hyrcanië aan de mond der W olga en in hetnoordoosten,doch

andere zjde. Die bergpas,thans Cltawar en hier en daar00k hoog en bergachtig,bjvoorY roez-Kolb geheeten, was door ecne aardbe beeld aan dezuideljkehelftderoostkust,waar
ving in de rotsen geschet
lrd,dool'menschen- de Oest-oert- de hoogvlakte tusschen deze
handen in een brllikbarën weg herschapen,en zee en het Aralmeer - hooge rotswanden
d00r de Perzen metjzcren poorten gpslgten vormt,en vooralin het zuiden,waardePeren door eene bezetting verdedigd.Diepoorten zische gewesten Gilan en Mazenderan zich
'Eerden tevens beschouwd als een merkwaar- hoog boven het water verheFen.Totde uitdig qenspunt, zoodat de aardrjkskundigen springende gedeelten derkustbehooren kaap

van dlen tjd vandââr afdeafstanden bere- Apsjeron en kaap Sjakow (dezuidpuntvan
hetschiereilandBakoe)tenwesten,kaapoet:
kenden.
Caspische Zee (De) isdcgrootstebin- bj de Golfvan Agrakhan en kaap Koerinsk,
nenzee op aarde.Zj ligtOp degrenzen van kaapQ oek Karagan op hetschiereilandManEuropa en Azië,omgeven door Caucasië,het Jislak, en ten zuiden daarvan deZandkaap.
Russische gouvernement Astrakan, de Kirgi- Aan de oostzjde heeft men onderscheidene
sensteppe,Toerkestan en Perzië,enheefteene groote baajen, zooals de Karasoebaai?de
lengte (van hetnoorden naarhetzuiden)van Alexanders-baai,de groote Karabogas-baal,de
165, eene breedte van 25- 60,en een kust- Balkan-golf, Hassankoeli-baai enz. Men kan
lengte van 860 geogr.mtjlen,van welkelaat- deze Zee door een boog van de kust van
ste500aan Ruslandtoebehooren,terwjlhare Astrakan naar kaap Tjoek Karagan in 2 deeoppervlakte eene uitgebreidheid heeft(volgens 1en splitsen. Het lloordeljke bekkellbeslaat
el,- hetis 0nBerghaus) van 7375 :E)geogr.mjlen.Merk- ongeveer '/ade van het geht'
waardig is vooralharelage ligging,daarzj diep en heeft lage oevers.Men vindter zande diepste plaats beslaatvan eenelagevlakte, dige eilanden,w ier aalltalvermeerdert,en dit
gedeelte bevriest in den winter,zoodatm en
mjlen onder den zeespiegelgelegen Is.Deze eerst in htltmidden van AprilnaarAstrakan
Aralo-caspische lltwfe was weleer eene zee varen kan.Het zuideljk bekken heeftreeds
met eenige eilanden en zoowel metde No0r- bj den oever eene aanmerkel
jke dieyteen
deljke Ilszee als met de Zwarte Zeever- zeer zout water. Dit laatste verkeert ln een
bonden, en wèl door waterwegen, die men eigenaardigen toestand en kanvergeleken wor-

die meteeneuitgebreidheidvan13000g geogr.

in den l00p der Manytsj-rivier(naar deZee den bjdemoederloog,dienadeafscheiding
Van Azof
) en in eene reeksvan raeren,van van chloornatritlm (keukenzout)in dezoutpan
het meer van Aralnaar de obvoortloopende, achterbljtl. Het grootste zoutgehalte vindt
nasporen kan.In den tjd van Strabowas de men in degenoemde baajen aan deoostzjde,
overlevering, dat de Caspische Zee eene golf wantdeze zjn alshetwarereusaehtigezoutisgeweestderNoordeljkeIlszee,n0g geenst pannen!waar eeneaanmerkeljkewarmtehet
zins verdwenen. Die groote waterplas moes- water ln damp doetovergaan.Hetzuideljk
inkrimpen , omdat het bedrag der verdamping grooter was dan datvan den w ateraanvoer, en de Caspische Zee en hetmeervan
Aralzjn er van overgebleven.Beidebevatten
zout water, zeevisschen en zelfs robben.De

gedeelte,vooralde Golfvan Balkan,telt0nderscheideneeilanden,w aaropnaphtha-bronnen
ontspringen,en onbewoonde kalkklippen ver-

rjzen in de baaivan Asterabad.

De zuidkust der Caspische Zee heeft een

Caspisehe Zee ligt,volgens deJongste water- zeer zaeht klimaat,is mild besproeid en be-
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zit vele digte wouden,rietvelden en moeras- king neder en begafzieh naar Detroit.Gedqsen, waar zich wilde zwjnen en tjgers0P- rendeden burgeroorlog stond hj aan dezjde
houden.00k dezuidoosteljkokustisvanouds der Unie,en hjoverleeddenlTdenJunj1866.

als vrnchtbaar bekond,terwjlin het zuid- T0t zjne geschritten bohooren plnquiriesre-

westen de dorre Moganische steppe zich t0t specti
ng the history,traditions,languageetc.
aan haren oever uitstrekt.In de Balkan-golf 0f the Indians'',en pllistoricaland sclentiic
heeft men tallooze vogels,zooalszwanen,p0- sketches ot
'Michigan.''
likanen elz iamingo's,benevens vele zeehonCassa,zie Kas.
den. De drooge ktlsten in het noorden en
Cassandor, de oudste zoon van Antipaoosten zjn te zandig om een belangrjken fer,die na den dood van Perdiccashetbestuur
plantengroei te dragen en worden door Kal- 0? zi
ch genomen had van hetgroote Macedomoeken en oeralscho Kozakken bewoond,en nlsche rjk, werd geboren omtreekshetJaar
de zeer rotsachtige westkust ontvanyt een 355 vôôr Chr.Kol'tvôôrdendoodvan Aleœan-

groot aantal rivierenj zoodat zj verslerdis
metbekoorljkedalen.Goedeenveiligehavens
zjn er alleen aan deoostkusttevinden.
Cass (Lewis),een uitstekpnd Noord-Amerikaansch staatsman,werd geboren in 1782te

der de G.
rppf:begafhj zichnaarBabylon,om
zjn vader bj dezen vorst teregtvaardigen.
Na den dood van Aleawlder wcrd hj door
Perdicetu t0taauvoerderderschaarvalzEdelen

benopmd e11 vervolgensaanAntt
bonu ,veld-

Exeterin Newhampshire,begafzichmetzjne heer in W est-Azië,als miliarch toegevoegd,
bloedverwanttln naar ohio en studeerde in de doch doordien krjgsoverstegekrenkt,keerde
rerten.In 1802 trad hj op a1sadvocaat,en hj weldra naar Macedonië terlg.Toen zjn
4 Jaar later werdhj gekozen in hetW etge- vader op zjn sterfbed Cassander'
swapenbroevend Ligchaam van den Staat.Hj verjdelde derPolyspereltonmethetrjksbestuurbekleedde
hetverraderljk plan van Aöron W'
lfrr,om de e1z aan hem enlteldeMiliarchietoevertrouwde,
Statm aan deanderozjdevanhetAlleghany- verliethjMaccdonië,verklaardePolysperckon
gebergte van de Vereenigde Staten l0stertlk- den ool'
log,slooteen verbond metzjn voorkcn en Mexico te veroveren.M indergelukkig mal
igen vjandAnt'
t
jon'
ts en metden Egyytiwashj bj hetuitbarsten van de4 oorlogvan schen Ptolemaeus, en maakte in 318 zlch
1812,daarhj zich metzjn regimentaan de m eester van Athene en van onderscheidene
Engelschen moest overgeven.Hj werd uitge- Griekschesteden.Koningin Eurydoebenoemde
wisseld en t0t brigade-genpraal bevorderd, hem 111in plaatsvan Polymerehon totrjkswaarna hj de grenzen der Unieverdedigen besttluxder; Cassander jlde naar Macedonië,
moest.Hj had a1saide decamp van den be- waarbj zjnekomstzjn tegenstanderenzjn
velvoerenden generaal Harrlson eengrootaan- broederNicanorreedsoverwonney en gedood
deel aan de overwinning,behaald op de En- waren.Metkrachtdronghj voorwaarts,vergelschen onder generaal Proetor, en werd overde Pydna en trad in hethuweljk met
du rna gouverneur van het territorium vap Tltessalonz'cl, de halve zuster van Aleœander,
Michigan.Hier deed hj doelmatige verdedi- 0Dl zich te verzekeren van de Afacedonische
gingswerken aanleggen,schonk na den vrede heerschappj.Hj voegde zich bj hetverbondj
van 1818 aan hetland eenvrjzinnigbestuur, dbor Ptolemaelts, Lyslmaehm , Seleueus en
bragtverdragen t0tstand metde Indianenen

Lyzander tegen Antl
yonu gesloten,doch ver-

vergrootte op deze wjze hetgrondgebied der 100r Epirus en den geheelen Peloponnésus,
Unle.Hjvermeed allegartjsohap,hoewelhet zoodat hj enkelMacedonië en Thessalië beoverbekendwas,dathjelgenljkt0tdedemoora- hield, terwjlhetvredestradaat(311)luiddey

ten behoorde.Tn 1831 werd hildoorgeneraal dat htj veldheer in Europa zou bljven t0t
Jaekson t0tminister van Oorlog benoemd,en aan demeerderlarigheidvandenJongenAlezamkortdaarna ying hja1sbuitengewoon gezant der.Toen hj nt1dezen metztjnemoederliet
en gevolm agtlgd minister der VereenigdeSta- ombrengen, stelde P olysperekon een anderen
ten naar Parjs.Daar hg echterzoowelmet zoon van A leœander de Gr/ofe,Hercules geGuoot als met den staatsseeretaris te W as- naa
m d,tegen hem over en trok naarM acedo.
***
e. Cassander wisthem echter over tehalen,
hington in gevoelen verse,
hildc,keerde hj in nl
1843 naar Am erika terug. D e democratisehe om zjn 7-larigen beschermeling doorvergif
partj wensehte hem toen reedscandidaatte uitden weg teruimen(309).Nuzochthjzjne
stellen voorhetyresidentsehap,dochhjmiste heerschappj in Griekenlandtebevestigen,en
den steun derZuldeljkeStaten.Michigankoûs reeds wasAtheneop hetpuntom te bezwjhem echter t0t 1id van den Senaat,en hj ken:toen Demetrins Tol-//p'rcefd.s,de zoon van
verdedigde er gedurende dtm Mexicaanschen AntIgo
' n'
un, hem n00dzaakte t0teen verderfeo0rlog de politielt van Polk tegen de aanval- ljken terugtogtdoordeThermopylae(303)en
e vooxtrukte
1en der M'higs. Bj de volgendepresidents- zelf zegepralend door Thessalikl
auze werd hj candidaat en bezochtondt
ar- naar Macedonië. Cassander smeekte om den
schcidene Staten der Unie,maar de verdeeld- vrede,doch zjnvjandeischteeenevolkomene

heid derdemocratischeyartjwa'
soorzaakvan onderwerping.Nu sloot hj tepen dezen een
zgne nederlaag. Reeds ln hetvolgendeC0n- magtig verbond; Antoonu.
g rle? zt
jn zoon
grès nam hj weder zitting in del'Senaat,
waar hj zieh een voorstanderbetoondevan
de belangenderslavenhoudendeStaten.In1857
werd hi
j staatssecretaris in het kabinetvan
Bucltanan:doch in 1860 legdehjzjnebetrek-

terug, en Casnander heroverde metalleen de
verloren Thessalisehe steden,maar zond 00k
een leger van 12000 man voetvolk en 500

ruiters naar Azië.Antkonus leed bj Ipsus
de nederlaag, en bj den vrede)die daarna
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gesloten werd,verkreegPlhtareltqs,eenbroe- hj naeteen ouden vriend,aan wien hjzjne
der van Cassander,deheersohappj overCi- dotthtert0tgade heefttoegezegd,ofhj heel
lieië. Door eelz aallvalop het eilaud Corcyra eene nicht ot
'ptlpil,diehj vooriedersoog
kw am Cassander vcrvolgens in oorlog met zoeltt te verbergel'.Te Rom e deed men CasAyâtltoclesvan Syraouse en verloorzjnesehe- sandrizlo het volksgevoelen uitspreken,zoodat
peu. Nieuwe pogingen, om Griekenland te hj er veel bjval vond,maar ook dikwjls

vel-overen,ledeninsgeljksschipbreuk.lljover- zjnevrjmoedigheid metgevangenisstrafmoest
boeten.
leed in hetjaar297'
vötsl'Chr.
Cassander (Ge0rge) of Kadzander,een
Cassard (Jacques),een Fransch zceman,
Nederlandsch godgeleerdo, n-erd geboren te wel'
d geboron te Nal
ztes in 1672 en bj het
Kadzand dtln z4sten Augustus 1513, gafon- uitbarsten van den Spaanschen Successieool
'
l
og
voo
r
een
der
bes
te sttlurlieden van de
derwtlsin de theologie,hetkerkeljk regten
de Oude talel
z te Brtlggeen te Gent,en be- Franschokoopvaardjvlootgehouden.Hjwerd
gaf zich vervolgens naal' Ketllen,svaar hj kapitein van een kaperschip en bragt aan
zie,h aan de wetenschap wjdde.Valz hier Ponti
n'
i bj den aanval van dezen 0I!Cartaging hj,op lastvan hertog Willem '
vanKlc6 gêna zooveelnadeelt0e, dat de regérlnghem
naar Duisburg, Om er de MTederdoopers m 0t tot kapitein Op een tkegatbenoem de.Nuw erd

dellerk teverzoonen.'
W egenszjnegematigde hj de schrik der Engelschen,Nederlanders
denkwi
jze genoot hj de achtiugvau keizer ()n Porttlgézen; met eene geringe magt vem
Maœimiliaan en van prins Willem 1.Hoewel overde hj Stlriname en bragtop Martinique
hj R. Katholiek was,heldehj overt0tde een buit bjeen ter waardc van 9 millioen
leerstellingen der Hervormers:hj wildena- fkancs.Toen hj na heteindigen van denoormeljk den avondmaalskelk aan deleekenuit- l0g een Jaargeld van de hand wees,maareen
reiken en was eelz tegenstander van den 0n- voorstthot van 3 m illioen in ruwe bew oordin-

gehuwden staat dergeesteljken.llj welldde gen van den Staat tcrt
lgvordert
le, is hj
al zjne km chten aan om de strjdendepar- eerstnaar de Bastille en toen naarhetkasteel
tjen in de Kerk te verzoenen, en ovem Ham gebragt,W aar hj il1 1740 overleed.
leed te Ketllen in 1556.Van de lange reeks
Cassas tluolisFrançois) eenFransch landvan Latjnsehe gesc,
hrifti
?n, door hem in schapschiltler 011 architect, w erd geboren te
het licht gegeven, noemen wj:PD: Oflicio Azay de Ferron den 3den April1756.Nadat
p1i ac publicae tranquillitatis vero alnantis hj oilderwjs genoten hadvanLafrenleen le
virii14h00 religionis dissidio'') ),Virialiquot Ps-inee, bt
?gaf hj zich naar Italié?waar hj
ilDe
lustbapt
res,isqui
e Pr
ntiinIzzoni
'
Lat
otfetl
er
e''l
moant
int'ant
iumocal
tes
ai
ve
rt
lm'
/'
j!
,
rDe baptismo infant
. ium doctrina Catholicae
Ecclesiae-' en ,,De arto collttionantli liber''.

(,011 groot aantal sohetsen van landstt
happen
vm-vaardigdo.Vervolgens vergezelde l1j den
gpzant CltoiselflGpzr
x'
:'
rnaax Cgnstantiuopel,
stshetste in den om trolt dif?rstadoverbljfselen
Cassandra tAlexalldl'
a,
l,dosehoollett0($
h- del.Olldheid en deed vervolgens eenel-eiscl()or
tervanPriamusenIlekqbl(1I()(
!uba)endetwee- Kltlin-Aziij,Syrië,Palaestina e11 een gedeelte
lingszuster vanHelenlls',blllool'deharetoegene- van Egypte.Na zjn terugkeerin 1816 werd

genheid aan Agollo,zoodeze haar degavl)der
voorzegging wllde schenken.ZtJOntvingdeze,
doch voldeed niet aan haro balofte,w eshalve
Apollo er bjvoegde, dat niemand aan hare
voorspellingen geloofzotzhechten.Zjverltondigde dan ook den val van r
fr
*qje,maarwerd

hj inspecteur en professor in de teelkenl
tunst
aan de inrigting voor gobelins te Parjs,en

log vielzj als bt
lit aan Ayamemnon telldeel,
maar werd tegeljk met dezen dool-Clytemw-J'
Z'J verm pord. Volgens eene andere sage
omvatte zj bj de verovering van Trqj(
)het
altaar van Alhene (Minerva),en werd dool
'

echterslt,
l'hts 30 at
ltlveringen verschenen zi
jn,

is hj ()(
m grjsaard,aan oudezeden en y'
ewoonten gehecht, een knorrepot ofeen glerigaard, - somtjds oek een practisch burgerman, die gaarne het sluiten van een verltandig huweljk bevordert.Dikwjls verkecrt

Nadat hj in 1849 eenigen tt
jd medtlwt,rl
ter

overlctld te Versailles den lsten November

1827. llg leverde uitml
lntendesellilderi
jen in

Olieverfvoor de platen van een pvoyage pittoresqtle tle la Syrie?d() la Phéuittie,de la
als een waanzinnige uitgelagehen.Nadcn001*- Palpstino et (1e la Basse-Egypte'' waarvan

daar d() voortzotting dtlol-graaf Gou-gl
o-ver-

bodll'
lwerd! alsnAede:-001-zjllrvoyagehisto-

rique et plttoresqut! de l-lstl-ie et de la Dal-

matie (18()2)'' (!
11 voor (
1(
A ,Vut
?s pittorpsqlles

AJWz,den Locriër?Onteerd en t0t slavin ver- des print
lipaux l'nonumonts (le la,Grèce,de la
nederd. Twee steden, M ycenae en Am yclae, Sicile etdes sept collinl
zs t
le Ronle (1813)5'.
streden om het bezit van haar graf?en in
Cassatie, zie '
Vretsoltennis.
een tempel te Leuctra in Laconië werd zj Cassave zie Afaniltot.
Onder den naam van A lezandra gehuldigd.
Cassel(PaulusStephalllls Solig)t()()n verCassandrino is de naam van eenkomiek dienstt
lltjk Dlits(
.
'
h geleerde, w tll-tl gtàboren
personaadje, dat tegen het einde der l8de den zistep Febl-uar!
j 1827 to Groszglogau in
eeuw door de Fransche tooneeldichtersuithet Silézië van Tsraëlietische Ouders.Hj bezocht
Italiaansche bljspel werd overgenomen.Men eersthet R.K atholiek()11vervolgpllsht'tEvanhad toen Ctusandreoczlliyf:?mleanicien,astro- gelisch gymnasium te Sehwoidnitz en wgdde
lpgzf:, le .zy/ezf'rek/r enz.,vooralin de stukken zich voortste Berljll,v001al01
4101
-df,leiding
van Barréenanderetooneeldichters.Doorgaans van Ranke, aan d() stlldie der gestlllittdenis.
was gew tlest aan (1e rconstitutionfàlle Zeitung'',werd hem in 1850gedllrendcd()zitting
van hetParlementte Ertkrtde rltlrlturterZtai-

tung'' toevcrtrouwd? die hj in 1856 vaal-
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we1 zeide. Met uitzondering van een half di
geechodesttm 4esroeqenden herhaalt.0p
Jaar, gedurende hetwelk hj belastwas met e sKarlsplatz' verheft zlch een eenvûudig
deredadievan4en gDeutscheRefûrm'',woonde gedenkteeken ter eerevandenverdiensteljken
hj steeds in Erfurt, waar hj velevrienden landgraaf Karl (1670-1730).Erzjn9kerken,
verwierf.Hj vervaardigdeonderanderenvoor van welke de St.Maartenskerk degrootsteis,
de gErfurter Zeitung''eenereeksvanZondags- en de 8-hoekigekoepelkerkindeoberneustadt
artikelen,wier verzamelde uitgave den grond- een der nieuwste. In 1839 is er eene prachslag legde voor de pcassel-stiftung''voor ge- tige synagoge verrezen. T0t de overige be-

brekkigeveteranen.In 1855 omhelsdë hj het
Evangelisch geloof,en wasvoortsveleJaren
werkzaam alsbibliothecarisaandeKoninkljke
boekerp
'-@ D00r de Académie te Erfurt sverd
htjt0tsecretarisgekozenten deregéring benoemde hem wegens zjn wetenschapyeljken
arbeid tûthoogleeraar.In 1859 vestlgdehj
zich teBerljn en werd in 1866 afgevaardigd

langrjke gebouwen behooren het voormalig
Keurvorsteljk paleis,- deKattenburg,eene

moderne ruïne van een in 1811afgebrandkasteel,- deVillaBiermann,- hetMuséum Fri-

dcricianum met eene rjke verzameling van
kunstgewroehten en wetenschappeljke v00rwerpen, met eene groote bûekerj en eene
sterrewacht,- het kasteelBellevue metuitnaarhet Pruissische Parlement.Toen hetont- muntende schilderjen van van Di/ck, Rembonden werd (1867),steldehj zich nietwe- brandt,Jcdaens,zvlda,:,Titoan,Gtddo.& 13

der verkiesbaar, maar aanvaardde de betrek- enz.,- het raadhuis enz.Er is een gymnaking van predikant in de Christus-Kerk.De si
um met andere inrigtinre: van middelbaar

openbare redevoeringen,die hjin denwinter onderwjs, eene polytechnlsche school,eene
van 1869 op 1870 hield overhet Cöncilie te
Rome en de geschiedenis derPausen,alsmede
de rDeutsche Reden''
, door hem na hetuitbarsten van den Duitsch-Franschen oorlog te

Berljn uitgesproken,werden dooreen Froot
publiek bjgewoûnd. Van zjne geschmften,
waartoe vooral vele monographieën behoo-

ren, noemen wj pMagyarische Alterthiimer
(1848)'',- de rGeschichte derJuden''in de
Encyklopœdievan ErsehenGrûber,- pueber
thiirlngischen Ortsnamen (1856-1858)'', sche Studien (1857)''
,- sueber SchapEddi
mir(1856)''j- svon Warschau bis Olmiitz
(1851)''l- sW eihnachten (1862):',- sDie
Biicher derRichterund Ruth (1865)''
,- en
pDasEva
ngelium desSohnesZebedëi(1870)':
.
00k heefthj uitmuntendekinderboekjes,vele
opstellen in tjdschritlen,geesteljkeliederen

Académie van beeldende kunsten; - men
heeft er voorts genootschappen v00r klmst en
wetenschap: alsmede een aantal instellingen
van weldadlgheid en groote kazernen.
De stad is ruimsehoots van watervoorzien;
van het Habichtswald stroomtde Druselnaar
beneden en brengt er door kanalen en buizen
haar waterin alle straten.Daarenboven wordt
door de Prinzenwasser van de W ilhelmshöhe
en door de EiehNvasser,uithetEichwald k0mende, een overvloed van goed drinkwater

naarCasselgebragt.Denjverheidiseronder

het voûrmalig Hessisch bestuur zeer belemmerd en de inwoners worden er door afper-

singuitgeput,zoodatde stadnogbetrekkeljk
in een achterljken toestand verkeert.Intusschen heeftmen ereenebelangrjkemachinenfabriek van Senscl
tel,eenerjtuig-làbriek van
enz.geleverd.
Tltieleman. en lïggena en eene piano-fabriek
Cassel, de hoofdstad van een evenzoo ge- van Scheel. Erzjn onderscheidenejaarmarknoemd district in de Pruissische provincie ten, en het aantal inwoners bedraagt er
Hessen-Nassau,ligt aan de Fulda en in een 41000.
da1 aan de zachtgloojende hellingen van 3 Men kan zich een goed overzigtverschaFen
heuvels - den Ahnaberg, den Kratzenberg van de fraaje omstreken van Cassel,wanneer
en den W einberg.Zj telt86stratenenstegen men den hoogen toren der St.Maartenskerk

en 17pleinen,terwjlzj gedeelteljknogdoor
muren omrinyd en van poorten voorzlen is.
Hare belangrpkste wjken zjndeObernewstadt
ofhethnogstgelegene gedeelte,aan dehelling
van den W einbergjvan 4 evenwjdigestraten

beklimt.O0k heeft men een verrukkeljk uitzigt bj den Felsenkeller op den W einberg,

straat is er de Königsstrasse (1700 Ned.el
lang en 20 Ned.elbreed),cn het voornaamste plein de rFriedrichsplatz (330 Ned. t,l
lang en 150 Ned.el breed) methetstandbeeld

do stad; dââr stond weleerhetAugtlstjner

in de KaFeemiihle vöör de Hollandsche
poortj en in de restauratie Belvedère. Bevallig is er 0ok hetAuepark, dat zich van
doorsnedenj de Freilteit,zich van hetzui- den Kattenburg langs de Fulda uitstrekt en
den noordwaarts uitstrekkende,- deAltstadt in 1709 door Lenôtre aangelegd,doeh later
m et naauwe straten, vanwaar deW ilhelms- in een Engelsch park herschapen werd;
briicke met 3 bogen en eene lengte van 90 waarin zich het fraaje rorangerieschloss'
Ned.elnaar denregteroeverderFuldavoerten bevindt. Het merkwaardigste gedeelte van
we1naar - de Unterneustadt,hetlaagstege- Cassel's omtrek is echter het kasteel Wildeelte,datJaarljksaanoverstroomingisbl00t- helmsltöhe met zjne parken en watorwergesteld,terwjlaan denoordwestzjde,inden kenj - m erkwaardig 00k als de verbljfomtrek van het spoorwegstation,het nieuwe plaats van den te Sedan gevangen genomen
gedeelte der stad tevindenis.Devoornaamste keizer Napoleon 111.Het ligt ten westen van
klooster Aveiszenstein, in de eerste heltt der
12de eeuw gesticht. Na de secularisatie der

kloosterbezittingen diende het t0t Jagthtlis,

van Friedria I door Nahlin Carrarischmar- totdat landgraafM oritz er in 1666 eenkasteel
le,datgedurende den Bojarigen oorlog
m er versierd. Merkwaardig is er de ronde bouwt
Ilönigsplatz'' inwiensmiddelpunteene6-v0u- verwoest werd.Later ontving de Italiaansche
14
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bouwmeester Guernllel van landpaaf Karel aangekomen,waarna de Koning de vlugtnam
den last, om er een nieuw kasteel te doen en de stad den lsten october aan genoemden
generaal werd overgegeven, die haar echter
een paardagenlaterwederverliet.Den 7denOctober keerden deFranschen en den 16denkwam
ook de K oning terug, Om haarden 26stenvoor
goed vaarwel te zeggen. Tw ee dagen later
rukten de troepen derVerbondene Mogendheruim 90 Ned.elen gekroond door eenepyra- den er binnen,en den 22sten November nam ,
mide ter hoogte van 32 Ned.el,dic een k0- de Keurvorstvan Hessenzjneresidentieweperen eercl/ed-beeld draagtterhoogte van 10 derin bezit.lndeJaren 1830 en 1818namen
Ned. el. Langs trappen en ladders kan men de inwoners van Casselniet weinig deelaan
den knods bereiken,waarin ruimte is voor 8 de democrati
sche beweginy, zoodater eene
t0t 10 personen.Dit alleswasin1717gerced, Pruissische bezetting gerulmen tjd de rust
maar de verdere aanleg van het park bleef bewaarde.In 1866 ishetket
lrvorstendom Heslang rusten.Eerst Friedrieh 11 sloeg de han- S0n en daarmede 0ok Cassel- doorPruisden wederaan hetwerk,en hj heeftoveral sen geannexeerd.

verrjzen, datreedsin 1714 voltooid wasen
wegené zjne8-hoekigen vûrm den naam van
Octogoon ontving. Het verheft zich op eene
hoogte, die men met840 trappen bestjgten
bestaat uit 3 boven elkaâr gebouwde boogvormige gewelven met eene middelljn van

hermitages,grotten en vjversdoenaanleggen,

Casseler geeliseen loodoxychloride,dat

metjvervoortgezet,geholpen doordebouwmeestersdn 2t
yen Jussow;hjdeedeenzomerpaleis verrjzen en bûuwde den'Löwenburgj
een ridderkasteelin middeleeuwschen stjl,
terwjl vervolgens W ilkel,m 11 den nieuwen
waterval met zjne prachtige cascades deed

worden als loodglit met 1/: t0t 1/avan zjn

alsmede de grootefontein,die eenw aterstraal als gele dekverf w ordt gebruikt. Hetw ordt
geeft ter hoogte van 60 Ned. e1. Datwerk verkregen door1 deelsalamm oniakm et10deewerd doorzjn zoon,denkeurvorstWilhelm f, 1en loodglitte smelten.Hetkan 0ok verkregen
gewigt keukenzopt vermengd en dan met
water t0t eene brj omgeroerd Tvordt. llet
loodoxyde zwelt t0t e0n0 svitte massa Op,
die m cn uitwascht,droogtensmelt.H etgeel,
datop dien nattenwegisverkregen,wordtook
aanleggen.Het spelen derwaterwerken,waar- Twrner'f.PJJ:ZIJgeelen Enyelscltyeelgenoemd.
Cassla L. is de naam van een plantellt0e een bekken in den octogoon het water
levert, is een geliefkoosde uitspanning voor geslacht uit de familie der Vlinderbloemigen
de inwoners van Cassel en voor debezoekers (Papilionaceën) en uit de groep derCaesaluit den vreem de.
pinieën;het onderscheidt zich door een5-blaMen vindt van Cassel het eerstgewag ge- digen,eenigzins Ongeljk afvallenden kelk,
maakt in 913,toen koning KoenraadI aldaar 5 Ongeljke bloembladen,vanwelke debeide
vertoefde. Middeleeuwsche oirkonden noemen ondexste de grootste en meest naar buiten
dezeplaats Chasallaj Chassala, Cassala,Cas- staande zjn, 10 ongeljke meeldraden, van
RJI. ofCassle.Laterscheen zjeenebezitting welke de onderste 3 zjwaartsgebogen,de 4
tewezen van het SaksischeKeizershuis,en in middelste korter en regt en de 3 bovenste

den aanvang der 13de eeuw wexd zj doox het kortst zjn, door een gesteeld vruchtden landgraaf van Thiiringen t0t eene stad beginselen verschillend gevormde peulen.H et
verheven.Daarna verviel zjaandelandgraven Omvat kruiden, heesters en boûm en m etenvan Hessen en vorm de de tegenl oordige Alt- kelvoudige gevinde bladeren en in aren gestadt,doch reeds Heinria 11 breidde in 1328 plaatste bloemen,en daaronder zjn velege-

haar uitop den linkeroever der Fulda,waar neeskrachtige gewassen ensierplanten.Vande
hetnieuwe gedeelte den naam van rFreiheit'' soorten noemen wj C.abslts Z.,een zomerverkreeg, Om dat de inwoners er een zeker gewas in Egypte en op Ceylon metrood-geaantalJaren van belastingenwarenvrjgesteld. aderde bloemen,in trossenverzameld,englinD e stad streed met gunstig gevolg tegen den sterend donkerbruin zaad,hetw elk onder den
landgraafHermattn (1376- 1392),koosin1527 naam van Semen Cïqseltzd s. CJ.:.:ïtZ:absus tede zjdederHervorming en zag in 1615hare gen de Egyptische Oogontsteking gebruikt

welvaartaanmerkeljkbevorderddoordekomst
van vele uitgewekene Nederlanders.Zj had
gedurende den Derti:arigen O0rl0g veelte
ljden!maar zag O0k in 1688 doordekomst
der mt Frankrjk verdreven Hugenoten de
prachtige Oberneustadtverrjzen.In deJaren
1757 t0t 1760 werd zj t0t4-maalt0edoor

wordt,- 0.aeutifolia.
D6c.,een heester)in

Egypte en Gelukkig Arabiëgroejende,wiens
bladeren op dezelfde wjze a1ssenne-bladeren
te pas komen,- C.alataL.eenhoogenheester m et gevleugelde peulen, w iens bladeren
en bloem en tegen schurft en andere huid-

uitslagenworden voorgeschreven,- C.jstula

de Franschen bezet en in 1762 doorhongers- L.een hoogen boom ,wiens hout Op datvan
nood bezocht,zoodat3000ingezetenendestad den mahagonjboom yeljkt en wiensvruchverlieten.Hetmerkwaardiqstetjdperk uitde tenmoes (Pulpa Casslae) t0t purgeermiddel
geschiedenisvan Casselis lntusschen dat van dient,terwjl zjne peulin W est-Tndië den
het Koningrjk MTestfalen (1806- 1813),toen naam vantrommelstokdraagt- deC.sennae.5.,
zj alshoofdstad desRjkszich in den schit- die de bekende sektne-bladen levert,- de C.
terenden m antelvan hetFransche klatergoud oecidentalis L .,w ier wortelop de Caraïbische
hulde. Dit duurde tot aan den volkerenslag eilanden steeds de verbljfplaats is van de
bj Leipzig.Reeds eenige weken tevorenwas zwarte brandmier,zoodatm en dien metuit-

de Russische generaal Tqievnlts
jqfmeteenige ytekend gevolg 01!plaatsen brengt,diedoor
duizende Kozakken en husOren vöör Cassel de lastige wandlulzen verantreinlgd zjn,-
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en 0.nmbellata .
R62cJ.
l.,eenefraatlesierplant in sljm.Men geeftden naam van hout-cassia

waarvan wj eene afbeelding geven op z/yd; ten onregte 00k wel aan kaneel-cassia2waardernatuurljke grootte, Om van veel andere aan door destillatie de olie ontnomen ls.
soorten niet te spreken.
Cassianus (Johannes Massiliensis), een
'
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naarsderwoestjn.Daarna'
begafhjzichnaar
den bisschop Joltannes 0* .'
po'stomws te C0nstantinopel, die hem t0t dlaken wjdde,en
Werd na diens verbanning naar Rome gezonden, waar htl kennis maakte metPelayius.
omstreeks 415 vestirde hj zich teMassilia,
waseralspresbyterjverigwerkzaam enoverleed erOmstreekshetjaar448.Hj gafvoorschriften omtrent de inriyting van kloosters,
welke in Spanje en Galllëalgemeen werden
gevolgd,en zjneboeken pDe institutis coenobiorum'' verkregen groot gezag. D'e beste
uitgave zjner geschriften is bezorgd door
Alard Gt
xze/ofGazae'
tœ (1616).
Cassini is de geslachtsnaam van onder-

scheidene beroemde nattlur-en sterrekundigen.
Daartoe behooren:
Gioranni Jltm:zlictl Cassini, een uitstekend
Cassia umbellata.

Voortsvermelden wtln0gonderdezennaam :
earyopkyllata' een bast! die ill i)
soorten in den handelkomt,nameljkdelange
of echte (7 Ned.palm lang)in kaneelbruine
rollen, glad en aan debuitenzjden0g vaak

aard-en sterrektlndige.Hj werd geborenden
8sten Junj 1625tePerinaldo bj Nizza,studeerde aan hetJezuïeten-collêgie te Genua en
legfle zich vool.al t0e 0y de ast
ronomie.Hj
m aakte te Bologna daarln zulke groote vor-

deringen,dat hj in 1650 t0t opvolger van

den hoogleeraar Carallilri benoemd werd.

ar het hem voorkwam dat de meridiaan,
meteenegrjze opperhuid bedekt,40/0aethe- Da
rischeolie,9- 100/0hardehars,8-9*/0weeke door Iynazio Dapte in de kerk van den heilihars,80/0 looistof,100/
10 g0m met56-600/0 gen Petroni'lts etrokken, niet naauwkeurig
houtvezels bevattende en afkomstig van Ciey- W aS, verving hp dien in 1653 door een beterenten m eernaauwkeurige zonne-tafels,eene
nieuwe meting van de parallaxis der z0n en
verbeterde refkactie-tafels waren daarvan het
gevolg.Een twistttlsschen Rom e en Bologna
.
Gaertn.00k buiten'slands worden beldes00r- over de P0 gafaanleiding t0tde uitgave van
ten niet langer als geneesm iddelen,maar de zjn boek Overdenveranderljkenl00pvandeze

pellïgfelearyoplt
yllatlim FJd,
:,- endeoneehte,
bestaande u1tkorte dtlnnestukjes,die evenzo() van kleur zjn alsdeeerstesoort,doeh
afkomstig van Syzy-qium ctxrg/op/
zy//tzcn'
xzzl
echte alleen als specerj gebruikt.
Cassia cl z/lpzopzdtz ofde bastvaneenesoort
van kaneelboom (Cinnamûmum aromatieum
Nees).làie bast is watdil
tkerdan deechte
kaneel,geheel ofhalfzam engerold en donker
kaneelbruin, ook metgele vlekken.H!jriekt
en smaaktnaar kaneel,m aar kannid totzulk

rivier. Hj bestuurde den vestingbouw bj

het tbrtUrbino,besliste eene oneenlgheifltusschen den Pausen Toscane? nam in 1664 en

1665 teRome metverwonderljkenaauwkeu-

righeid 2 komcteu waar,zayop deschjfvan
Jkpiter de schaduw van dlens wachters en
verspreidde een helder lichtoverde beweging

een fljn poedergewrevenworden.Dezekaneel- der planeten. Zjne waarnemingen strekten
cassia komtuit Canton en wordt,vooralwe- zich desgeltjksuit t0t M arsen Venus.Inmidgens hare m indere kostbaarheid, in plaats dels benoemde dc Senaat van Bologna hem
van eehte ltaneel veel gebrtlikt. M en destil- tot opper-intondalztvan den w aterstaat en beastte hem metde înspectiedervestingwerkon
leerter0ok eene olie uit,welkeaanvankeljk l
w itter is dan kaneel-olie,m aar later geelach- te Perugia enz. Niettemin was hethem m 0geljk,zjneaandachttevestigenf
)pdeinseeten
tig w ordt.

Cassia l/zldtz (C.malabarica s.glutinosa), en op de transfusie van het bloed. Zjne
Ephemt
lriden derwachtersvanJt
lpiter(1GG8)''
schen kaneelboom (Latlrus Cassia L.),waar- warcn oorzaak, dat de Fransehe regêring
schjnljk eene verscheidenhëidvan Cinnamo- hem uitnopdigde,om zich naarParjste benium Zeylanicum.Hj komtin den handelin geven,waar hj zoo eervololltvangen werd,
heelofhalfOpgeroldebuizenvandonkerbrlline dat m en hem zûnder m oeite overhaalde,om
kleur en met een kaneelachtigen,eenigzins aldaartebljven.Htjhad hetbestuurovel
'de
zamentrekkenden smaak.Bj destillatielevert Sterrewaohtzonderevenweldentitelvan direchj een melkachtig vocht, maar yeene olie, teurte bekomen,en hjheeltvoordetlitbreiomdat de aethérische stofte zeer zs ingehuld ding dersterrekundeveelgedaan.Indejaren
den bast van de takken van den Malabaar-
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1671 en 1672 ontdektehjtweenieuwewach- zo-larigen leeftjd benoemdt0tadlointsurnuters van Satltrnu )en in 1684 nog 2 andere, méraire in de Académie van W etenschapyen,
zoodathj hunaantalOp 5 bepaalde.Hetz0- alsmede na den dood zjnsvaders t0t dlens
diakaallicht, reeds doorKepler vermeld,nam

hj waar metgroote naauwkeurigheid,enin
December 1680 berekende hj de loppbaan
eenerkomeet,waardoorhjgrootenroem verwierf,terwgl hj tevensnieuwe denkbeelden
opperde omtrent de aswentelinq der maan.
Op zjn aandringen berafzich ln 1672 eene
wetenschappeljke expedltienaarCayennejen
hj heeftbelanprjke onderzoekingen ingesteld
naar den Indlschen kalender. Eene nieuwe
uitgave van zjn werk overdewachtersvan
Jkpjter verscheen in 1693.De opmeting van
den meridiaan,doorPicard in 1669 begonnen
en door Laltire in 1683 vervolgd, zettehj
voortt0taanhetuiteindevanRoussillon(1700).
In de laatste Jaren Van zjn leven WaSjj
P
**
blind, en hj overleed den 14den September
1712. Van z/ne overige geschriften noemen
wj:pDecometaannorum 1652et1653(1658)''

opvolger als bestuurderderSterreYvaehtent0t

maîtredecomptes.Hj overleed den4den September 1784 aan de pokken.Zjnemeestberûemde werkzaamheid is de trigonometrische

opmeting van Frankrjk,welkedoûrzjnzoon
Jean .llpwzlïgll: voltooid werd en op 182bladen (1740- 1793) in kaartwerd gebragt.Dit

uitgebreid topographischwerk isop eeneschaal

vanl/acqcastederwaregrootteontworpen.voorts

schreefhj:pRélation dedeuxvoyagesfaitsen
1761 et 1762 en Allemagne (1763- 1775,
2dln)''?- pDescription yéometrique delaterre
(1775)'7- en nDescriptlon géometriquede la
France (1784)''.
Jean Dp-ïzsïg'
yd,graafran OJ.
:.
:1$,een zoon
van den voorgaande.HjwerdgeborenteParjs
den 3osten Junj 1748, zag zich weldra benoemd t0t lid der Académie en eerst t0t
adsistent, later t0t Opvolger van zjn vader.
en Xojera astronomica (1646)''.Eenelevens- Hetmeestheefthjzichverdiensteljkgemaakt
beschrpving,doorhem zelven opgesteld,isin door de voltoojing der groote kaart van
1810 door zdn achterkleinzoon de 7'
Fzlr.
y in Frankrjk; voorts werkte hj in 1787 met
de 5Mémoires pour servir à l'
histoire des M eehain en Leyendre aan eene astronomischsciences etc-''in hetlichtgegeven.
trigonometrische verbinding van Londen en
Jaegues W dyïzli, een zoon van den voor- Parjs.De omwentelingberoofde00k Cassini

gaande, geboren te Parjs den 18den Februarj 1677. Hd maakte onder de leiding
van zjn vader en aan het Collége-Mazarin
onder Varignon zulkebelangrjkevorderingen,
dathj reeds op l7-jarigen leeftgdt0t1id der

van zjnebetrekking en wierp hem ,denambtenaar des Konings,gedurende 7 maanden in
den kerker. Hj begafzich daarna naarzjn
landgoed,en Napoleon I benoemde hem t0t
ridder van het Legioen van Eer.Hj werd

overljden van zjn vadernam hj hetbestuur
der Sterrewachtte Parjs op zichenlegdezich
desgeljks t0e op de bevordering dersterrekunde.Totzjnebelangrjkstewerkzaamheden

van denvoorqaande.HjwerdgeborenteParjs

Académie van W etenschappen benoemd werd. vervolgens lid van het Instituut,bleefhet na
Gedurende eene reis naarHollanden Engeland de restauratie,was tevens 1idvanhetConseilmaaktehj kennismetNewton,A'
Jlld?
/,Fl, - général van het departement de l'Oisej en
dfeetfen anderen en werd in 1696 lid vanhet overleed den 18den Odober1845.
Koninkljk Genootschap te Londen.Na het Aleœandre Aàsrï Gabrlè'
l CJ.
:#1ï,een Z00n

den 9den M e1 1781, studeerde eerst in de
sterrekunde en later in de regten,en legde
zich daarnahoofdzakeljktoe0ydekruidkunde.

rekent m en de bepaling van den afstand der Hj werd in1827lid derAcademievanW etenvaste sterren en van de helling van de l00p- schappen, in 1829 raadsheerin het H0fvan
banen der planeten,bepaaldeljk van die van Cassatie,in 1831 lid van de Kamer der Pairs,
de wachters en van den ring van Saturnus en overleed den 16denAyri
l1832.Zjnepopus-

(1717), de verklaring van de oorzaak der culesphytologiques''zjnln2deelenverschenen
libratie van demaan (1725)tdebepaling der (1826- 1834).

versnelde beweging van Jupiter en der verCassinia R. A o-l is de naa:a van een
traagde van Saturnus, benevens die der ge- plantengeslachtuit de familiederzaâmgestelddaante onzer aarde.Uit de opmetingen van bloemigen; hct omvat Nieuw-Hollandsche
Cassinischeen te bljken,datdeaard-asver- kruiden en heesters,en van dezeis C.spec-

lengd is naar de zjde derpolen,- 'tgeen fcàili.
: R.Wrpx)
s demeest-bekendesoort.Zj
in strjd wasmetdetheorievan Newton,en is eene kruidachtige immortelleplant met
aanleiding gaf t0tde bekende graadmetingen een opraanden,vi
ltigen stengel, spitse, lanonder den evenaar, bj den poolcirkelen in cetvormlge,van boven onbehaarde en van onFrankrjk,alsmede van een.
grootencirkelvan deren viltige bladeren en een sterk vertakte,
Brest naar Straatsburg onder de leiding van
Casnn%
* *. HP** was een uitstekend waarnemer,
doch geen aanhanger van het stelsel van
Coperniys,en overleed den 16den April1756.

zamengestelde aarmetvelelichtbruineofbleekgele bloemen. Men zaait het zaad van deze

fraaje sierplant in potten metzandige bladaarde, brengt de plantles bj 1- 50C.door

T0tzjnegeschriftenbehooren:sDelagrandeur den winter en plaatst ze in Mei in den grond
etde la fguredelaterre(1720)''enpEléments in de open lucht.
d'
astronomie (1740)''met de daarbj behoo- Casslodorus (Magnus Aurelius),ook Casrende tafels.
Hotîtzrfl.
v genaam d,een schrander Italiaansch
Cesar Frczlçoï.
v Ca,
uinkde r/zvyjeen zoon staatsman ten tjde van de heerschappj der
van den vnorgaande. Hj werd geboren te Gothen en geschiedschrjver van deze,werd
Parjs den llden Junj 1714 en zag zit'h 01) gebort)
n onlstreëks het Jaar 468 na Chr.te
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Scyllacium (Squillace)inCalabrië,enbekleedde hj nogmaalsdiewaardigheid en maakte zich
aan heth0fvan koning Odoaeer debetrekking verdiensteljk dûorde Plebelers,die naarden
van comes rerum privatorum ofgeheimschrtJ
*- Heiligen Berg warengetogen,metdePatriciërs
ver en later die van ministpr van Financiln. teverzoenen,doch werd tjdens zjn 3deconToen Odoacer in 490 door Tkeodorio over- sul
aat(485)wegenshetvoorstellenvanbovenwonnen werd, trad hj in dienstvan dezen! vermelde wd Om hetleven gebragt,volgens
die hem eerst t0tprefectvan Beneden-ltaliè sommigen doorzjn eigenvader.
en vervolgens tot quaestor benoemde. Als

Luei'
ts C(
I,
:dl,
:Longinus.Deze was praetor

zoodanig vervaardigdehj alleopenbare stuk- in 111 vô6r Chr.,bragtJugurtha naar Romej
ken, die in naam desKoningswerden afke- zag zich in 107 met C%)'us A lrisf.gt0tconsul
kondigd,en zjn sierljkestjlen geleerdein- benoemd, ontving Gallia Narbonnensis a1s
kleeding werden algemeen bewonderdennage- wingewest, doch sneuvelde weldra in een
volgd.Alsqraefectuspraetorioofministervan veldslag.

Staat verwlerf hj grooten invloed op het
regôringsbeleid, en llj zag zich voorts t0t
patricius voor levenslang en t0t consulbenoemd.Na den dood van Theodoricwisthj
o0k onderAmalesldntha,Tâeodot'
u,
îen Viti
gen
zich in zjnebetrekking tehandhaven,en bj
den inval van Belisariu in Italië deedhj
zjn best, om de Italianen vooratkalligheid
te bewaren.Toen de vooruitzigten derGothon
allengs donkerder werden,begafzichdehoog-

bejaarde Cassiodorltsin 538 naarhetklooster
Vivarium (Vivarese),dathj nabj Scyllacium
gestichthad,en wjddeerzichnietalleenaan
godsdienstige overpeinzingen, maar 00k aan

Caj'
as Cl:'
:1.
.
ç Longinn.
g,den jverigsteder

zaâmgi
lzworenen tegen Caesar. Hj was0mstreeks hetJaar 55 vôör Chr.quaestorvan
M .Crtud'
l
f,
vin Syrië enstreedhiervoorspoedig
tegen de Parthen.TeRometeruggekeerd,ont-

snaptehj door detoenmaligewoelingenaan
eene aanklagt wegens geldafpersing, voegde
zichin 49 alsvolkstribuun bjdearistocratenj
werd doorPompo,*
,
:,
?
:benoemd t0tbevelhebber
dervlooten bragtbjSiciliëaandesehepenvan
Caesar de nederlaag t00.Na'den beslissenden
slag bj PharsalusbragthjzjneOorlogsbodems
naar de Hellespont, waar hj do vlootvan
Caesar ontmoette en zich, hoewel grooter

(
le wetenschap,daar ht
j de monniken aan- scheepsmagt bezittende,in deverwarring van
Bpoûrde t0thetafschrjven van degeschriften het oogenblik overgaf. Caenar benoemde hem
der ouden, 'tgeen weldra nietalleen in de t0t legatus.Gedurende den Alexandrjnschen
kloosters van Italië, maar O0k in die der oorl0g legde hj met Cieero zich t0eop de
meer noordeljk golegen gewesten werd nage- beoefening der wetenschap; in 44 werdhj
raetor tegeljk met M . Wrl/l,
g en z0u het
volgd. Hj overleed na 562 in den ouder- p
dom van bgna 100 Jaren. T0t zjne ge- volgende J'aar met h0t bestuur over Syrië

erBrlttus,diejonger
schxiften behooren:rvariarum epistolarum libri worden beiast.Toen eeht
xII'
'- mDeorthographialiber''- pDeartibus wasdanhj,denvoorrangverkroeg,smeeàdehj
ac disciplinis liberalium artium'' - rchroni- hetplaneenerzamenzweringtegendenDictator,
ts deel nam.Na hetvercon'', - pluibri XII de rebtls gestis Gotho- waaman 0ok Brlbt'
rum '',Waarvan slechts een uittreksel is be- moorden van Caesar was hj degene,die in
waal'
i gebleven enz.Zjnepoperaomnia''zjn het raadhuis uitriep plletmonsterisgevâllen!''
te Parjs in 1588 en latermeermalen in het
lichtgegeven,en hj wordt00k alseen heilige verserd qp den l7denMaart.
Casslopela is denaam vaneenfraaisterrebeeld aan den noordeljken hemel,geplaatst

tusschen Cepheus,deZwaan,hetKleinePaard,
Andromeda, Perseus en het Kameelpaard en
onderscheidt zich door 5 sterren van de 3de
grootte,die eeneonregelmatigeW vormen.H et
geheele aantal sterren is door Flamsteed bepaald op 55.- Volgensde fabelleerwas Casàv el de moedervan Andromedaen ongemeen
ingenom en m et de schoonheid van hare doch-

Ten onregtehad hj eehterop den bjvalvan
den Senaat en van het volk gerekend;hj
moest met de andere zaâmgezworenen Rome

verlaten,en ht
jen Br'
ttt'
w.
gverloren dewingewesten Syriëen Macedonië,waaroverzjnaar
de bepaling van Caesar als proconsuls zouden
gebieden.V olgenseen senaatsbesluitontvingen

zj den last,om op Sicilië en in Aziëkoren

te koopen, doch Ctusl'
ts wees dien van de
hand en verlietItalië met Br'
ut'ltn,om volgens
hunne bewering de eendragtin den Staatniet

t
e verstoren.Zjbegaven zitt
h naaryenoemde
wingewesten, en Cassius verkreeg ln Syrië,

welk aan Dolabella was toegewezen,zo0
ter.Poseidon (Neptunus),hieroververtoornd, het
zond een verwoestend zeemonster aan w al, grooten aanhang,datde Senaat hem hetambt

waaraan men Andrömeda ten zoenoffer voor- van proconsultoekende.HetnieuweDriemanwierp;zj qerd echterdoorPerseusgered. schap te Rome drong hem ,Om een bondgeutustesltliton.Zjversterkten
Cassiterldes insulae ofde Tin-ellanden nootschap met Br'
magt,plunderden Lydë en Rhodus en
zjn volgenssommigen deScilly-eilanden,v01- hunne
gens anderen alle oorden,die tin opleveren, lieten zieh in 42 te Sardes door de legioenen
en,waarnaztlmetdeze
en volgensnoganderenslechtshersenschimmige a1simperatgresbegroet
en met 20000 rultersnaarPhilippiin Macéeilanden der Phoenieiërs.
Cassius isdenaam vaneenoud-Romeinsch donië trokken. W eldra stonden Zntonius.en

geslacht.Van zjneleden noemen wj:

Oetarianus met eene bjna evenzoo groote

gl'
t
sn en Cassiu,
% ver-.
dzf
zri'
ll.
v Cassiu,
n Fi/:JI1l,
:,den vooxstelle; magt tegen hen over.Brl
van de eerste akkerwetin de eersteeeuw der meden den slag en zûchten hunne tegenstaners doorgebrek in ongelegenheid tebrengeny
Republiek.In 502 vöör Chr.washj consul d
en overwinnaar;erSabjnen,in493bekleedde detsh een aanval van Antoniltsin den rugvan
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Cassilu leiddet0teenalgemeenenstrjd.Cas8i'
ts aldaar,op bevelvanOetariann,doorQ.Vtw'
tts
werd uit zjneverschanste stelling gcdlvngen gedood (31 vöör Chr.).Hjhad zich 00k als
en Op de vlugt gqjaagd, terwjl Brl
ttus de dichterbekend gem aakt.
Cassilts Clcprltz,den moordenaa'
r van Calilegerafdeeling van Octarianusaan hetwjken
bragt. D e overwinnaaz'szaaakten echter geen .çf
zl(r.Hj werd o1
)lastvan Claudiz
tsterdood

gebruik van hunnen voorspoed, zoodàt de gebragt.
slag onbeslistbleef.Cassius echter,Onbekend
Ca)'n Ctztvtsi'z,sLonyinlts,een uitstekendregtsm et den w aren stalzd van zaken en dool'een geleerde en onder de regéring van Claudius
valsch gprucht van den dood van Br'
tttlts t0t stadhoudpri
n Syrië(50naChr).Hjvery'
ezelde
vertwjfeling gebragt,deed zich dooreenvrj- M ltllqidates, door dtlParthen t0t Konlng gegelaten slaaf pm het leven brengen.Brutlts kozen,in zjn rjk,stond laterteRome in
beweende zjn ramspoedigen vriel
zd a1s den hoog aanzien en werd doorNero uit de stad
/
)laatsten Romein'' en deed hem te Thasus verbannen, doch door Vemasianlts'teruggeter aarde bestellcn. - Cassiîts had do weg- roepen.
zinkendevrjheid te Romenietkunnenl'
edden) Yan een ander geslachtwaren:
Ariditts Ctu.
sï?z':, een troonoverweldiger in
schoon hj (10 overige zaâmgezworenen in
schranderheid, moed en volharding Overtrof. de dagtm van Mareusa4f
/oelï'
l
I.
:.Hj waseen

Als bevelhebber had hj zich grûûten roem Syriër van afkomst, en hoewel hj t0tde
verwoxven, en terwjlhj zelf matig leefde, partj der republikeinen behûorde, hield
handhaafde hjmetgestrengheiddokrjgstucht. de Keizer hem toch als een uitstekenden
Zeer is hette betreuren,dat eel*
-enhebzucht veldheer in eere. Hj bewaarde dicn roem
zulk 00n m3,
11 t0t sehennis van wet en pligt
vervoerden.
Lucius Ctzyt
s'
l'
lr.
s Lon-jn
us
,eenbrocdervan
den voorgaandtl en zpn
tegeustauder in den
al
s
l
egat
us van Caesar
burgeroorlog.Hj ging
in 48 vôôr Chr.naar Thessalië,(llu zich op
de llûogte te stellen der versterkingen van

in Ontlerscheidene veldtogten en Onderhield

Pompejns,en vööl'den slagbjPharsalusnaar
het zuiden van Griekenland,Om er de vjandeljke bezetting teverdrjven.Hoewelhj in
44 alsvolkstribuuneen tegenstanderwasvan

den Tatlrus inbezitnam ,vërklaardedeSenaat

e
ene gestrenge krjrstucht. Toen hj zich
latcr, volgens somm lgen op aandringen van
keizerin I'
austlna, die hem hare hand had
toegezegd,zofldra M arcus H'
lffv/yzf.sgestorven

z0u zjn,in Sïrië tGt Keizer lietuitroepen
en in korten tjd Azië aan deze zjdc van
hem eenvjanddesVaderlalzds,enreedsmaakte

de Keizer zich gereed, om eenveldtogttegen
hem te Openen,toen dezeoverweldigernaeen
Antonin , belloorde hj nlet t0t dezaâ
'mge- bewind van 3 maandendool'denconttlrioAntozrorenen, doch moestna de verzoening van zlïff,
x werd Omgebragt.
Titus Ctutsïff, Severus,een RomeinschredeAntoniwq en Oetarianus naar Azië de wjk

nemen. Na den slag van Philippiontving hj naar uit den tjd van A'
tt
e
qustusen Tibérius.
echter vergiFenis van Antonilts.
W egenszjne btjtenderedevoeringen werd ht
i

Qiwf'
lf,
sCassins.
fzpaq
gïzl
'
y.
v,een zoonvanden
voorgaande.Hjging alsquaestorvanPompoàs
(54 vöör Chr.) naar Spanle en maakto zich
aldaar zeergehaatdoor zjne hardvochtijheid

doorAlb
gust'
lbs naar Creta verbannen2en door

Tiblrllts,onderverbeurd-verklaringzjnergoe-

deren,naar het eiland Seriphus,waar ht
j 20

Jaren vertoefde en zjn ellendig leven einen hebzucht.In 49stondhj alsvolkstrlbuun digde.
Cassivelaunus, een Britsch vorst in het
aan dezjdevan Caesaren beweeshemgoede
diensten.Laterbegafhj zich metdezen naax land ten noorden van de Theem s,was in 54
Spanje, werd er stadhouder en maakte zich vöörChr.opperbevelhebber der stammen,die
aan zulke verregaande afporsingen schuldig, zi
ch tegen Jz
tlile Ccdyf
z,
rvereeniyden.Navele
dat er eene zamenzwering tegen hem gesm eed onbesliste gevechten werd hj elndeljk door
werd. Deze m islukte,en Cassilts nam wraak den Romeinschen veldheergeslagen,dochkort
doornieuwe geweldenarj.Tengevolge vaneen daarna deedhj een gelukkigen aanvalOphet
soldaten-ogroer onder den quaestorMamcellns verschanstekamp van den vjand.Eenaanslaj
zag hj zlch met2trouw gebleven legioenen op de Rom einsche vloot mislukte,doch hp
i
n de berqvestingUliaOpgesloten.Hjverkreeg verwierfden vredetegenuitleveringvangjzeechter vrpen aftogt en scheepte zich in met laars en de betaling eenerJaarljkseheschatzjne schutters,doch kwam bjeeneschipbreuk ting.
aandenmond derIberus(Ebr0)Om hetleven. Castagnetten isdenaam vankleinehouten
CassiltsParmensis,a'
lzoogenoemdnaarzjne klappers, die de gedaante hebben van notegeboorteplaatsParma.Hj,schoon een tegen- schalen. Zj w orden aan den duim bevestigd
stander van Caesar, ontving vergifenis van en geven, wanneer men de vingers er langs
dezen,doch behoorde evenwelt0tzjnemoor- laatgljden een tremulérenden too1
z,zoodatzj
denaars.In 43 vöér Chr.voerde hj bevel bjzondergeschiktzjn,om bj hetdansen de
over eene afdeeling der vloot, bestemd om maat aan te wjzen.Heterotalon derOuden
Cs,/f
4.
: Cassiusin Syriëtegen Dolabellate 0n- wasietsdergeljks.Vermoedeljkzjndocastagdersteunen. Toen hj echter berigt ontving netten uit het Oosten afkomstig en doox de
van den rampspoedigen slag bj Philippi, Mooren naar Spanjegebragt,waar zj ooknu
begaf hj zich naar Sicilië,voegde zich bj nOg in zwang zjn.Erbehoorteeneongemeene
SeœtltsTp-zt/zf,
g,vergezeldedezen naarAzië kunstvaardigheid t0e,de castagnetten goed te
en liep over tot Antonius.Na den slag bj slaan (tocarlascastanuélas),zoodathetgeluid
Actium nam hj devlugtnaarAtheneenwerd zam enstemt met de overige muziek.
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Castagno (Andrea del),eèn Italiaansch digde hj hetstelselvan gematigdheidJegens
deCarlisten.Nietlang daarna werd hj v00r-

historieschilder,werdgeborenteMugelloin1406
of 1409,ontlokte aan Domenieo T'Qzldzlzlp h:t
geheim van het schilderen met olieverf, en
b
rart nu dien meester om hetleven,om als
uitvlnder van genoemde kunst op te treden.
Hj overleed in 1477 el1 bekendn Op het sterfbed ztjne misdaad. Zjne beste werken zjn
verlgren gegaan doch men vindtervanzjne
hand in het Aluséunzte Berljn.
Castaldi(Pam;l0)is volgenssommigende
uitvinder van het gebruik van beweegbarelet-

zitter van den Raad van Castilië, in 1833

grande van Spanje metden titelvan hl
lrtog

ran .Dtxtylezl, betoonde zieh een tegenstander

valzden ministerZea .
x6rvlzft/ezenverwjderde
zich van het Hof.Na den valvan Espartlro

(1843)werdhj voogd derKoningin,in 1845

Senatûr en overleed den 24sten September
1852.

Castel(Castellum Mattiacorum)isdenaam

van onderscheidene Dtlitseheplaatsen,en de
ters in Italië. In zjne jeugd legdehj zich voornaamste daarvan is gelegenaandenspoort0e op de dichtkunst?en later Op de regtsge- weg van 'W iesbaden naar Frankfbrt,op den

leerdhdd.Hj stichtteeeneschoolvoorfkaaje regteroever van de Rjn, niet ver van den

wetenschappen te Feltre,en men m eent,dat mond van de Main en door eene brug ter
Johann FJ#.SJ ot'F?UJhier de uitvinding van lengte van 550 Ned.el over deze rivierm et
Castaldi heeft leeren kennen.Laatstgenoemde de stad M ainz verbonden.Er zjn sterke vestilzgw erken t0t verdediging dier brug en 0m overleed t?Feltrein 1470.
Castalla, eene bronnymt', dedochter van streeks 4000inwoners.- V ooralinltaliëvorm t
den Acltelous en volgensanderenvan Castalius, Caslelhet eerste woordvanvelezamengestelde
een inw oner van Delphi, stortte zieh)door plaatsnamen,zooalsCasteldelino,Castelqdardo,

Apollo vervolgd,in eene bl
-on bj Delphi in waaraan de Pauseljketroepen OnderLamorlPhocis aan den voet van den Parnassus.Die cgz'
:(
len18denSeptember18G0eenebelangrjke
bron ontving haren llaam en werd aan de nederlaag werd toegebragt,enz.

Mtlzen gewjd,die deswege0okwelCastaliden

worden genoemd.Hararwaterverleendevolgens

Castelar (Emili0),een welsprekendhoofd-

leider der reyublikeinen in Spanje,werd ge-

deoverleveringaan de Pythiaeenediehterljke boren to Cadlx in 1831,bragtzjnekindsehe
dagen door te Elda in de provincie Alicante
en ontving vervolrensonderwjsaan denpr-

opgewondenheld,en mel
zwjstern0geengrooten, met brondraad begroeiden steentwaarbp
zj zieh nederzette.Die bron draagtthansden
naam van Hayios Jt?/ltrzlo?:.: en voorziet een
nabjzjnd kloostervan water.
Castanea Tourn.,zieKastanqieboom.
Castanosy Aragones(FranciscoXaverio,
hertog van Baylen,graafvan)yeen Spaansc'
h

maalse,
hoolteMadrld,waarna hj zich aande
universiteit aldaar eerst ()p deregtsgeleerdheid

en toen opdewjsbegeerteenletterentoelegde.
In 1857werd hj erbenoemd t0thoogleeraar
in de 2laastvermeldevakken.In zjne eerste

geschriften?denovellenrErnesto'',,:Lahermana
generaalen staatsman,werd geboren den 22sten de la curidad''en y
,Alonso elSablo''Ontwaart
April1:5G,verwierfin Pruissisehediensteene m en den invloeclvan Cltatealtbriqnd en Delauitstekende krjgskundige bekwaamheid en zzltv/l e. Kennism aking m et de werken der
onderscheidde zich in den veldtogt van 1794 Duitsche wjsgeeren en de storm der Julja1s kolonel in hetleger onder Caro.In 1796 revbllltiein1854ontrtlktenhem aanhetmysticis-

werd hj t0tgeneraal-majoor,in 1798t0tluite- mus,ennuvoegdehjzichbjdepartj,dieonder
nant-generaalbevorderd,maar zagzichweldra den naam van pdedemocratie''uitdegelederen
door den haatvan Godoy in ballingschap ver- derProgressisten trad.Zjneeersteredevoering
wezen. Later trad hj weder in dienst van over de grondbeginselen der democratie verSyanje,werd in 1808 commandantvandevööx breidde den roem van zjn naam over geheel
Glbraltar liggende troepen en verwierf als Spanje.Daarna leverde hj opstellen in de deopperbevelhebbervan de armée van Andalusië mocratische dagbladen rElTribuno'', rLa S0den roem, dat hj den Fransehen generaal berania nadonal''en vooralin pLaDiscusion''
D'
Ront bj Baylen genoodzaakt had, om te en verdedigde sommige republikeinschebladen
capltulêren, hoewel de eer daarvan aan den voor de jury op eene schitterende wjze.Btl
ondergeschikten generaal Redin,
tq toekomt.Koxt gelegenheid ztlner benoeming tothoogleeraar
daarnaverloor hj den slag bj Tudéla en was hield hj eene belangrjke redevoeringoverLuover het geheelniet gelukkig in zjne onder- ctxozzr:,gafdaarna de mFörmula del progreso''
nemingcn. In 1811 diende hj als generaalen eene verdediging der dem ocratischebeginselen,
chefvan het4de Spaansche armêe-corpsonder in het lieht, en hield gedurende 4 Jaar in
W ellinyton. Hoewel deze gunstige rapporten
gaf van Castanos,riep de regéring hem naar
M adrid en benoem de hem t0t lid van den
staatsraad.NadenterugkeervanI'erdinand Tzvff

het Atenêo te Madrid voordragten over de

zeden in de5 eersteeeuwen onzerjaartellinj.
In zjne Opvatting van de geschiedenisen m
zjneredevoeringen overhetrsocialismus''en

werd hj kapitein-generaal van Catalonië en over de nldêe''ontwaartmen deninvloed van
in 1815 opperbevelhebber van het naarFrank- Heyelen van andere buitenlandscheschrjvers.
rjk optrekkendeleger.In 1816legdehjechter Ook op het gebied der staatkunde koos hj
zjne oyenbare betrekkingen neder,om zjnç geenszins een oorspronkeljken weg, maar

dagen In rust door te brengen.De Koning volgde metgeestdritthetvoetspoorvan Spaan-

zmverde hem in 1824 van het vermoeden van sche en Fransehe verdedigers der vrjheid.
constitutionalismus door hem op nieuw t0t lid In pLaDemocrada''
,eenblad,hetwelkhjin
van . den staatsraad te benoemen.Hierverde- 1864 met Carracon stichtte, maar datin den
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n
Junj-opstand van 1866 verdween,streed htl tYevaaLo
rhnjdei
n1
e81
n6na de restatlratie tePari
l
-s,
voor h0tindividtlalismustegen hetsocialismus
in naam van Siciliëeen voor
endesgeljkstegendewilleketlrigeheerschappj Engeland voûrdeelig tractaat t0tstand bragt.
der Bovmbons.OnderhetministérieNarraezzag Na de revolt
ltie van 1820 werd hjgezantvan
erdùtand te Madrid,doch hj bleef
hjzichmetontslagbtldreigd,Ja,zjninvloedbj koning I'
destudenten wasoorzaak,dathjinhechtenis te Parjs, waar de Koning na de zegepraal
genomen werd. Na het mislukken van den der restauratie hem in zjne betrekklng beopstand van 22 Junj 1866nam hj devluyt vestigde.Hj overleed aldaarden 13denApril
naar Frankrjk,waar hem zjn doodvonnls 1832.
werdachternagezonden.Zjn vertoefteParjs Castellam are pf CastellocM are& Stabia
en zjne reizen naarEngeland,ItaliëenZwit- is eene stad aan den ztlidoosteltjken oever
serlandverhoogdeu zjneontwikkelingenbrap der Golfvan Napels.Men heeftereenefraaje

ten zjne beginselen t0tvastheid.Na hç'
tuit- hoofdkerk,eene goede haven,scheepstimmerbarsten d01*September-revplutie(1868)tjldehj werven,eenarsenaal,ondersehtàidenefàbrieken
naarMadrid,waarhj doordestt
ldérendojon- en26000inwoners,dieeenebolalzgrjkenhandel
gelingschap metgcestdritt w erdontvpilgan.f11 drjven.De stadheotteenebekoorljkeligging
dehoofdstaden in deprovinciën hieidhjtal- enwordtwegensdenabjgelegenegoneoskrachlooze redevoeringen, Om aanhangers te win- tigebronnen door deinwonersvanNapelsdruk
nen voor eene fbederatieve republiek;bj de bezocht, waartoe de spoorwegverbinding niet
lauweren van académisch redenaarvoegde hj weinig medewerkt.Men geniet er voorts van

dievanvolkstribuun,en,nadathjinSaragossa het Koninkljk kasteelQuisana een heerljk

en Lerida t0t lid der constituérendeCortesge- uitzigt op de Golf, op den Vesuvius,op de
kozen was,die van parlementairen redenaar. bouwvallen van Pompéji en op de geheele
Zjn naam ismetdegrootsteoverwinningder kust van Sorrento t0taan kaap Campanella.
September-revûlutie,met hetafkendigen van Zj is gebouwd Op de puinen vanhetoude

godsdienstvrjheid,op hetnaauwstverbonden; Stabiae,datin 79 na Chy.desgeljksdoorde
toen die aangelegenheid den 12den April 1869
in deCortes-vergaderingbehandeldwerd,zeide
Castelar aan hetslotvan zjnekrachtigeredevoering:,Gr00tisdegodsdienstdermagt,m aar
grooterdlederliefde,- groetisdegodsdienst
deronverzoenljkegeregtlgheid,m aar grooter

beruchte uitbarsting van den Vest
lvius werd
verw oest. Andere plaatsen van dien naam
ziJ*n eenehavenst
ad (Emporium Egestae)aan
de noordkustvan Sidlië tusschen Palermo en
Trapani met 12000 inwoners,die een uitge-

breiden handeldrjven invisch,graan,wjnen

diedervergevendebarmhartiqheid.Innaamvan oljven-olie,- en een prachtig kasteelvan
deze laatste godsdienststa lk hier voor u en dien naam aan de Adriatische Zee niet ver
bid u,datgj in den aanhefvan uw wetboek van Triëst- de voormaligeverbljf
/laatsvan
schrjven moogt:Vrjheid,geljkheid,verbroe- den ongelukkigen Mexicaanschen kelzerMa6dering van alle menschen!''V00r-en tegen- miliaan.
standers hoorden en lazen metdezelfde beCastellan of Chatelaln,zie Kastelein.

Castellane (EspritVictorElisabethBoniwo
g
ewê
ndtee
rnis
nv
grjhe
zjind,v
e urige redevoeringen over
afschaëng der slavernj en face, graaf de), m aarschalk van Frankrjk,
overden republikeinschenregéringsvoz
-m ,ztjne werd geboren te Lyûn den 26sten M aart1788.
geestige bestrjding dertroon-candidatuurvan Zjn vader, te voren een vrjzinnig Jid der
den hertog ran Gezlzftz,van M ontpensier,van
den prins ron R oltenzollern en van denhertog

v
erteqenwoordiging,schaarde zich later aan
de zpde der Bourbons en werd in 1815

pair.

Zjn onstuimig karakter deed hem overhellen
t0t den soldatenstand:in 1804 nam hjdienst,
woonde de veldtogten bj in Italiëen Spanle,
werd in 1808 luitenantenverwierfbjW agram
schoon m en verzekert,dat Castelar m eer ge- (1809)hetkruisvan hetLegi
oen vanEer.In
schiktheid bezit Om te spreken dan om te 1810 zag hj zich totkapiteln benoemd,ging
handelen, toch is hetaan den anderen kant alsadjudantvan graafLoba'
unaarRuslanden
onbetwistbaar,dathj door zjneedelebegin- werd na de inneming van M oskou aan het
van H.
t
):.f(r,alsme4ezjnevermeteleredevoering,
waarin hj de staatkunde van generaalPrim
geeselde.Hj behoortmet Orense en I'
iynêras
t0thetbestuurderrepublikeinschepartj,en

selen en wegslepende welsgrekendheid aan
hetproramma der liberalen mgang verschaft
heeft in Spanje, en dat geheelEuropamet
bewondering naar zjne rcdevoeringen heeft
geluisterd.
Castelcicala (FabrieioRufo,vorstvan),
een Napelsch diplomaat, trad eerst op als

advocaat,doch werd door den minister Aeton

meteene zending naarLondenbelast.Nazjn
terngkeerzag hj zich benoemdt0tvoorzitter
der staatslunta, totdat de overwinning der
Franschen en de Onwildes volks hetH0fmet
zjn aanhang verdreven.Na het aftreden van
Adon bekleedde Casteleieala zjneplaats en
hj overreedde den Koning,om aanFrankrjk
den 00r10g te verklaren.Laterwashj gezant

hoofd geplaatstvan een eskadron.W élwerd

hj in 1813 doorNapoleonI t0tmajoorbevorderd, doch hj schaarde zieh na diens val
terstond aan de zjde derBoltrbons.ln 1822
was hj kolonelbj een regimenthtlssaren en
nam deel aan den veldtogt naar Spanje.In
1830
telde hj zich beschikbaarbj deJuljdynastsie,
en woonde in 1832 de belegering
der Citadelvan Antwerpen bj.Daarnawerd
hj luitenant-generaal en bevelhebbervan de
armée der Pyreneeën. In 1837 zag hj zich
henoemd totpairen beqafzich methetleger
naar Afrika, doch btl het uitbarsten der
Februarj-omwenteling (1848)bevond hj zich
als bevelhebber eener divisie te Rouen,waar
hj moeite genoeg had,om de onrustigearbei-
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ders in bedwang te hûuden. Castellane was
toen 00k bereid, ûm de republiek te dienen,
doch de regéring stelde geen groot vertrouwen op hem en gafhem een eervol ontslag.

diensthehieldhtlzjn volletradementa1spensioen en sedertdien tjdwashjgewoonljkde8
winterste W eenen en deszomersop zjnbuitengûed Liliënfeld.In 1848 zweefdehj nogInmiddelswisthtjdoormiddelvaneenezjner maals op aller tong daar van zjne vlugdochters, de markiezin de Oo93ft
zt
/e,
s,betrek- schriften sAvas ist denn Jetzt in W ien gekingen aan te knoopen met den voorzitter schehen?'' en rDer Bauerkommtv0m Rechtsder republiek Lodewî
j
,k F'
tzpdepzl,zoodathj tage zuriick'' duizende exemplaren verkocht
kort vo'ér den staatsstreek benoemd werd t0t werden. Htl Overleed te W eenen den 5den
commandantte Lyon,waar hj den Keizer Februarj 1862.Vanzjnebljspelenzjnslechts
belangrjke diensten bewees.Deze beloonde een paar t0tnut0e0/hetrepertoiregebleven,
hem door hem te benoemen t0t senator,t9t nameljk:,,Die Sehwabin''en de pMiinohhallmaarschalk en t0t bezitter van hetgrootkruis seniado''; zjne tooneelspelen zjn meestalin
van het Legioen van Eer.Toen na den aan- de 18jaargangen vaneendramatischtjdschril
ï
slag van OrsiniFrankrjkin5grootemilitaire (Dramatische Strâuszehen) opgellomen; van
districten verdeeld werd,zaghjzichbevestigd dezenoemen wtj:mDieW aiseundderMörder''
in zjnebetrekkiny a1scommandantvanLyon 0n XD()r Sehicksalsstrumpf''-zjnestukkenzjn
en deed allesom ln hd zuiden vanFrankrjk zeer aardig en goestig, doch tevens opperhetgezagdesKeizerstehandhaven.Hjover- vlakkig en gebrekkig van zamenstel.- Het
leed den 16denSeptember 1862.Hj bezateen beste,dathj geleverd heeft,isgetiteld pGezeer zonderling karakter en vielniet in den dichteinniederösterreichischerMundart(1828)'')
- v
smaak van het volk.
oortsschreefhj:rGedichte(1835,6dln)'',Castolli is de geslachtsnaam van Paus Poetische Kleiniykeiten (181G,5 dln)''jcoelestinus 11 (zieonderdien naam).Voorts 5Wiener Lebensbllder (1828) 2 d1n)'', vermelden wtl:
B:ren. Eine Sammlung wiener Anecdoten
Beneddto C@stelli,een berûemd leerlingvan (1825-1832, 12 aQ.)'', - pllundert neue
GJDI:ï. Hj werd geboren te Brescia in 1577 wiener B:ren (1844)'', - en yErzshlungen
bekleedde eerst debetrekkingvanabtteMonte in allen Farben (1840,6 dln)''
.T0tde door
Casino,vervolgens die van leeraarin de wis- hem uitgegevenJaarboeklesbehooren:nselam
kunde aan de universiteitte Pisa,latcr aan (1814- 1821)'' en rlluldigtlng der Frauen
het Collegio della Sapiënza te Rome,enover- (1823- 1848)''. 00k was hj belast met de
leed in 1644. Behalve eenige kleine verhan- redactie van onderscheidenetjdschriftyn,z00delingen schreef hj rDellamesura dell'
acque als van pThalia'' van den rsammler'',en van
correnti (1628)'',terwjlhtjbj hetvoltoojen dagbladen,zooalsvan pvviener ConversationBvan waterstaatswerien aan het meer van blatter''en vanden pAllgemeinenmusikalischen
Trasiméne en dat van Ballo eene buiten- Anzeiger''.In1860Opzjn8ostenverlaardagvond
gewone bekwaamheid ten toon spreidde.
hjte W eenengrootesympathie,enzjnegezaIgnaz FrieoïcA Castelli,een Duitsehe dich- menljkewerken zjn van 1844t0t1847in 16
ter. Hj werd geboren te Weenen den Gden deelengedrukten in1848nogmaalsuitgegeven.
Maart 1781,studeerde aldaar in de regten en Nazjn tachtigstenverjaardagzjnookzjnegezag er zich in 1801 begiftigd meteenekleine denkschriften in het feuilleton van denaW anbetrekking. Hj wjdde den ledigen tjd aan derer''versehenen en later in 4 deelen in den
dichterljke en letterkundigewerkzaamheden, handelgebragt.Castelliwaseenhartstogteljk
vooral aan vertalingen van Fransche stukken verzamelaar:htlbezat12000 tooneelspelen in
in het Duitsch, verwierf grooten lof door 3000 deelen,eene verzameling van portretten
zjn bljspel rr
laodt und lebendig (1803)'',en van alle bekende tooneelspelers en theaterzjne nltriegslieder fir die Oesterreichische dichters,eene van alleW eenertooneel-aëches
armee'' werden door de Fransche regêring van 1600 afjalsmede eene van 1800 tabaksz00 gevaarljk geacht,datzjdenvervaardiger doozen.
in ballingschap verwees. Te hooger klom de
Castellio (Sebastian), 00k Cltantillon en
moderne Tyrtaeus in de gunstdes volks,en Castaïio genaamd, een vruchtbaar schrjver
toen de Franschen W eenen bedreigden,zond over godgeleerde ûnderwerpen in den tjd der
men hem veiligheidshalve naarHongarje,van- Hervoxming,werd geboren in 1515 inSavoye
waar hj eerstna het sluiten van den vrede of in Dauphiné, studeerde te Lyon en werd
terugkeerde. Zjn tekst van de pschweizer- in 1540 op aanbeveling van Calri;nrectorte
familie''met muziek van W eiylmaakte zjn Genève. W eldra echter bleek het, dat die

naam in alle Duitsche schouwburgen bekend. mannen niet overeenstemden. Castellio was
Vorst Lobkc
mâez benoemde hem t0t hoftoo- meer letterkundige dan godgeleerde, en
neeldichter aan een der schouwburgen,doch beschouwdeden Bjbelmeermetheto(
)gvan
hj legdein 1814 diebetrekkingneder.Inhet een criticus dan met datvan een dogmaticus.

Hj zeide dan 00k Genève vaarwelen werd
in 1552 te Baselhoogleeraar in de Grieksche
taal.Hiervoltooidehj zjneLatjnscheBjbelvertaling. Het verwjt van Beza,dathj de
oorspronkeljkevoprtreFeljkheidvandenBjbel
onder Ciceroniaansehe sierljkheid bedolven
en werd er d00r de universiteitte Jena eers- had, zjne vrjmoedige gesprekken over de
halve tot doctor bevorderd.Na veerti:arige voorbeschikking en het gegrond vermûeden,
volgendejaarbegafhj zich alssecretarisvan
Faaf Carriani naar Frankrjk en vervolgens
m dergeljkebetrekking m0tden vrjheerlmn
M #scA-.
& lll.
gAlxdes naar Opper-ltalië.Later
bekleedde hj verschillendekleinepostenjen
in 1839 deed hji
eenereisdoorDuitschland
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dathj eenige verhandelingengeschrevenhad,
waarin hj deveroordeeling van Skrret'
usmisprees, - datalles deed eene breuk Ontstaan
tusschen hem en Calrî
j
,n en bezorgdehem van
dezjdevan denRaadvanBaselhetbevel,om
zich van het schrjven van godgeleerde boeken te Onthouden.Htj overleed in armoede

Daarop volgde de burleske opera gcicerone''.

Na den dood van Jozf 11 vestigdehj zich

te Florenc,waarhj een grootaantalgedichten schreef.om zjne rAnimaliparlanti''ter
perse te leggen, begaf zich de grjsaard in
1798naarParjs,waarhj den 6denFebruarj

1803dool'dendoodwerdoverrompeld-Datwerk,
den 23sten December 1563.Van onderscheidene alsmede zjnegeestigemaarwelwatobscoelze
classiekeschrjversheefthtjuitgavengeleverd. Novellegalanti''zjn bj herhalinggedrukten
Castellon de la Plana isdenaam eener ook in andere talen overgebragt. De rspreSpaanscheyrovinde,hetnoordeljkcderdedeel kende dieren'' vormen een staatkundig leervan Valencla uitmakende;zj iseeneromanti- en hekeldicht ilzden vorm van hetdieren-épos
sche bergstreek met nuttigeertsen,bruinkolen en gettligen van menschenkennis en van een
en minerale bronnen,en telt op ruim 115 (J diepen blik in de staatkunde.Minder bekend

geogr.mjlen 2G0000 inwoners. De evenzQo is zjn rpoema Tataro'', gerigt tegen het
genoemdehoofdstadliptnietvervan deMja- Hof te Petersburg.Zjnerpoesieliriche''zjn
res eu van de zee ln een vruchtbaar oordt meermalen en zjne gezamenljkewerken te
aan den spoorweg, is door muren en torens Milaan (1803, 2 dln) en teGenua (1804,1
omringd en heeft 3 kerken,2 nonnen- en 3 dl)inh?tlichtverschenen.
voormalige monnikenkloosters,eene kunstmaCastlglione. onder dezen naam vermeltige waterleiding, eene middelbare school,2 den wj:
hospitalen,benevens20000 inwoners,diedoor
Baldasarre,graafran Otz.
sfklïple, een behet verbouwlt
n van hennep,hetvervaardigen roemd en geleerd Italiaansch Staatsman,gebovan zdldoek en een levendigen handelin hun ren den Gden December 1478teCasaticoop het
onderhoud voorzien.
gebied van Mantna.Hj Ontving eenevoortrefCastelnaudary isdeeenearrondissements- feljkeopvoeding,voegde zich nadenva1van
hoofdplaats in het FranschedepartementAude Imiyi â'
z., hertog van Milaan, btl den
-pr
in Langlledoc en verheft zich op eene hoogte markgraafvan .
vtzzl/?4l en begafzich later,op

ineenemetbuitenverbljvenendorpenbezaaide lastvan Glddobaldo#ïMontrfeltro,hertogvan
vlakte.Zj ligt aanhet Zuiderkanaalen aan Urbino, eerst naar heth0fvan Hendrik V1I
d0n spoorw eg?bezit eeneregtbankvan eersten van Engeland (1506) en toen naarLodewuk
aanleg, eene handelsregtbankteene beurs en XII van Frankrjk te Milaan.Hjvergezelde
een landbouwgenootschap, en telt omstreeks
10000 inwoners, die zich bezig houden met
het verbotlwcn van ooft,met het werken in
velerleifabrieken en meteen levendigen handel.Merl
twaardig is er,behalve hetstadhuis,
het groote kanaalbassin, hetwelk t0thaven

Franceseo J.ftvl dellq Rovere, den opvolger

va
n Guidobaldo,01,zjnekrjgstogten en ontving in 1513 den tltelvan graaf.Latervinden
wj hem te Rome aan hetH0fvan Leox
Y,
en Clemens VII zond hem daarna met een
gew igtigen last naar Karel F van Spanle.
dient en doûrkaajen,werven en magazi
jnen Hoewel tltz.
yfùlïpzlehierdebelangen van den
omgeven is.- Op de plaats van eene r/ke, Paus zocht te bevorderen,vielhj nadeplun-

vernielde stad bouw dcn de MTest-Gothen er dering van Rome (1527) in ongenade btjden
eene nieuw e en noem derihaar Castr'tbm zlor'f- H.Stoel.Karel V daarentegenoverlaaddehem
A rianomtm , waaruit de tegenw oordige naam met gunstbewjzen en schonk hem hetrjke

is Ontstaan. Later was zt)
'de hoofdstad van bisdom Arila.Hj overleed te Toledoden8sten

het yraafschap Lauragais.In hare nabjheid Februarj 1529. Zjn meestberoemd werk is
had ln 1212 eenbloediggevechtplaatstussehen zjn rtzibro del cortegiano (Hovelingsboek,
de benden van Raimond.:J4)Toulonseen Simon 1528)'',een meesterstuk van Italiaanschproza
'
ltzAlMonfort,alsmede in 1632 tusschen de en geruimen tjd hetgeliefkoosd leesboek der
Koninkljke troepen en die van den hertog hoogere standen.0()k zjnebrieven,door Seran Orleans. D e laatste leden de nederlaag, rt
zt
st
:iuitgegeven (1769- 1771,2dln),zjnzeer
en de hertog ran M ontmorency,bj diegele- belangrjk.
genheid zwaal'gewond en gevangen genom en,
Gioranni Benedetto Cl.
:f'
è/cpzle,bjgenaamtl
werd Op last desKonings den Bosten October il-& zld&ffo en il Grdckffo,een beroemd Itavan datJaarte Toulouseonthoofd.
liaansch schilder en graveur)geborenteGenua
Casti(Giambattista),eenItaliaanschdich- in1616.Hj wasdebesteleerling vanPayqiz
ter, geboren in 1721 te Prato in Toscane,
studeerdeaau hetseminarium teMonteqascone
en werd later aldaar hoogleeraar enkanunnik
der hoofdkerk. Te Florence kwam hj in betrekking met den Groot-llertog?die hem met
zieh nam naar W eenen,waar Castide gunst

Andrea deFerrarien ran Dyck,ontwikkeide

verwierfvan Jozf 11 en toegevoegdwerdaan
onderscheidenoKeizerljkegezantschappennaar
Petersburg,Berljn en Madrid.Na zjn terugkeer te W eenen zag hj zich bevorderd tot
Keizerljk hofdiehteren vervaardigde2koddige
O
pera's pLa grotta diTryfbnio (eene satyre
oppedanteschoolgeleerden) en PRéTheodorox''

bezorgden hem grooten roem cn zjn in de
voornaam ste verzamelingen van Italië,Engeland en Duitschland te vinden.Hj overleed
te Mantua in 1670. '
rot zjne meest-bekefde
doekenbehooren:rDeschepfing derdieren''
XDe intogtin dqark''en oDeterugkeervan

zich door kunstreizen naax Rome,Florence,
Parma en Venetië en vervaardigde daarna op
last van hertog KarelI te Mantua een groot
aantalschilderstukken,zoowelhistoriestukken
alslandschappen en dieren.Vooraldezelaatste

Jacob metveledlenstknechten!dienstmaagden
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en vee.''Alsgraveurheefthj den naam van dros historicos da Portugal''en overleed in
/
1tweeden Rembrandt'' verworven door het
leveren van een aantal uitmuntende platen;
daarenboven verschenen in 171$6 te Vendië
12 bladen onder den titel pvariè caprid e
paési, inventati e disegnati dal celebre Gio.
Benedetto Castiglione Genovese-''
Carlo OJJI
TI?
iP, graaf Casti
yl'
lone, een ver-

1841 alspriester in het blsdom Aveiro.
Jbsé Fe/iclpt
k Castillto, een broeder der
beidevoorgaanden.Hi
j werd geboren toLissab0n in 1812,studeerde te Coimbra)moest in

1829 dewjk nemen en verwierfden doctorsrangteParjs.Hier sehreefhj metzjnjongsten broeder Alezander een rrraitêdemnêmo-

diensteljk Italiaansch taalkenner.Hli
, werd nique'' eene rDictionnaire de mnêmonique''
geboren te Milaan in 1;84 en legde l'eedsin

en een prraité de stênoglaphie''.Laterkeerde

zjn werk mMonetecufichedelMtlseodiMilano''
eene uitgebreide kennis aan den dag van00sterschetalen en'geschiedenis.Zjnvoolmaamste
yeschriftOp hetgebied deroosterseheletteren
ls gMêmoire géographique etntlmismatiquesur
la partie orientale de la Barbarie) appelêe
Afrlkiah par les Arabes, suivide recherehes
sur les Berbêres atlantiques (18Q6).''Voorts
heefthj zich bekend gemaaktdtlordeuitgave
van fkagmenten der Gothischebjbelvertaling
van Ul
pltilas,doerhem in 1817ontdektonder
de pallmpsesten der Ambrosiaansc,he bibliotheek.00k heefthj n0g uitgegeven rDell'uso
tinaO
tve
iirl
vet
ritc0
epi
lncuic
cuieranodeshj
eed
enGe
nugr
aaf
de
lodhe
en
(1847)7: en
April1849.
Oastilho.Onderdezenlzaam vermeldenwj:

hj,naarPortugalterug,bekleeddee1-versdzil-

Antonio Fd/ïcitzzlo Castillto, een der beste

Portugésche dichters van den nietlweren tjd.
Hj werd geboren te Lissabon don z6stenJanuarj 1800,verloûr op zjn Gdejaaréénzjner

lende posten,redigeerde een gematigd-liberaal

dagblad enmoestin 1835nogmaalszjnvaderland vel'
laten.l1j wool
zdetoengeruimen tjd
te l-lambtlrg elzvel-trok vervnlgtlnsw edernaar

Portugal,waarhj aan de NationaleBoekerj
te Lissabon werd geplaatst,waarna hj zich
in 1847 naar Bm zilld begaf.

Castiliö Of Caslilla een landsehap in'het
midden van hetPyrenêseheschiereilandvormt
eene hoogvlakte en is als hd ware dllkern
d0r Spaansdle monal-thie. Het woxdtin het

noordeljke O'
ad- en zuideljke Niewv-Otx,
s/ï,
Ji/
ë
verdeeld. otld-castilië met Leflllten westen
is eene hooggelegen steppe, die zich gemiddeld 800 Ned.elbovelz dfln zeespiegelverheft
elz in het noortlelz door de gevaal-telzvan het
Cantabrische kustgebt
lrgte)van Astt
lrië en de
Baskische provineiën en in het zuidelz dof)r
het Castiliaansohe Seheidingsgebergte van het
lager gelegen Nietlw-castilië gesclleidon is,

oogen en k0n m et het andere sleehts gebrekkig zicn,maar was meteeneongem eeneweetgierigheid bezield en bezochtin 1816 de universiteitteCoimbra,Om ervolgensdenwenseh

terwjl in het oostel
z de Sièrra'sde 0catde

van zjn vaderin de regten te studéren.Meer
echter gevoelde hj zich aangdrokken door
natuurljke historie, natuurltunde en fraaje
letteren.Reedsalsstudelztgafhj zjny
zcartas

gelegen zjn in hetgebergtevan Leon en de

ten tjd een 4dendruk vereischtelzen gevûlgd
werden doûr gA primavel'
a,colleçao de poematos (1822 en 1837):'.Hj wasechterniet
zeer yelukkig:eene aanzienljke jonkvrouw ,
wier llefdehj doorzjne gedichtenverworven
had,schonkhem welharehand,maarw erdhem
na 2 Jaar door den dood ontrukt,- eene

bevattenennagenoegonbevaal'
baarzjn,terwjl
zj deswinters buitel
z hare oeverstreden en

Urbion en Moncayo de grenzen vormen naar

de zjde van het dalderEbl
-0,val
zNavarre

en Aragon, en in het w esten di0 greuzon

Param osvan Traz-os-x olztes.Binnen diegren-

zen isdehoogvlaktetameli
jk effen en slechts
schaarsbesproeid dot/
l-deDt
lêroen hare zj-

(
le Echo e Nardsso''in het licht,die ln kor- rivieren,die in delz zom t,l-zeer w einig w ater

m oerassen vol-men.Melz vindtergeenboom en,
geen weiden, geen bronnen, maar over.het
geheel een kalen bodem ,sleehts hier en daar

met sehrale grassen en heestersbedekt,terwjl

m en opdie eenvormigevlaktevaak naurengaalzs
betrekking, w aarm ede koning Jan YI hem geen dorp en zelfs geen huis Ontm oet. De
bekleedde,werd opgeheven,en onderdeheer- heuvels aan den voetder grensgebergten zjn
schappj van d0m Miyuè'
lmoesthj de vlugt echter veelal met eiktmhout begroeid,en de

nemen. Later keerde hj naarLissabon tel'ug grond iser,bj eenigemoeite,gyenszinsonen werd er lid van de Académie van W eten- dankbaar.Ilz hetzuiden verheftzlehhetCastischappen. Hj leverde eene vertaling van de liaansche Scheidingsgebergte metdeAltûs de

DGedaantewisselingen'' van Oridi'
tts, van de Baraona,Som o-sièm'a en SièrradeGuadarama
sAmores'' en van eenige treursgelelz van met tgppen van 2000- 2600 Ned.el w estD'
ueis,- vool-ts pAmor e melanconla 0 a 1z0- waartsgaatditgebergteOvexineenigeSièrra's,

vissimaHeloisa(1828)''
,- ,?A noitedeCastello
(1836)'',- roamoes(1849)19enz.Zjnegedichten zjn fraalvanvorm enbevattenvooraluitmuntendenatuurtafereelen.Vandeuitgavezjner
gezamenljke gedichten zjn een paardeelen
verschenen, en a1s commissaris-generaalvan
hetvolksonderwjsheefthjt0tverbeteringder
scholen veelbjgedragen.
A'
tt
yltsto Fet
ferùo Castilh,o, een Jongeren
broedervan den voorgaande.Hj vertaaldede
Pharsalia''van Iztbean'
l
ts,gafmetzjnbroeder
AntonioFelïcilzloeen werk uit)getiteld))Qua-

die trapsgewjze'naar het zuidel
z afhellen,
nameljk dievan Gredos,Franoia en Gata,
o1u eindeljk aftedalen naar deAtlantisohe
kust aan den mol
zd van de Taag.- NietlwCastilië, waarvan het zuideljk gedeelte den

naam draagt van La M aucha?ligt metE stremadura westwaarts slechts een 25-tal Ned.el
lager dan Oud-castilië en vormthet midden-

gewest van Spanje, terwjl zjn eigenljko

hoogvlaktedesyeljksdf
lt)rbergen,isomgeven.
In het oosten ls het door den SiêrradeAlbarraçin en de bergvlakte van Cuënça van de
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kustterrassen en Huërtas Valencias geschei- Daar Isabella, de zuster van Kendrik JF,
den. In het zuiden vormt het Andalusische welke dezen in 1474 in het bewindopvolgde,

Scheidingsgebergtedegrensnaardezjdeder in 1469 gehuwdwasmetFerdinattd,kroonprilzs
terrassen van Murcia en der lage landen van van Aragon,werden in 1479 nahetoverljden
Andalusië,en aan de westzjde verrjzen de van Jan 11, koning van Aragon, de beide
Sièrra'svan Toledo enz.a1s een overgang t0t landen vereenigd,om tezamenhetkoningrjk
de bergstreek van Estremadura.Het is niet Spanletevormen,hoeweldevolkomeneverz00 groot a1s Oud-castiliëj maar heeft een eeniging eerst plaats ha4 in 1516 na den
dergeljk voorkomen,wordtdoorden boven- dood van I'erdinand de XlfFznli/e.
loop van de Taag met de Henares,Xarama,
Castilla tRamonl e0n Peruviaansch staats-

Manzanares en Alberche, alsmede door de man,Averd geboren den 3lsten Augustus 1797
Guadiana met de Giguéla karir besproeid, te Javapaca in het zuiden van Peru,onderhoewel deze rivieren zich door dlepebeddin- scheidde zich in den onafhankeljkhôidsoorlog
gen onderscheiden, en de wûlkeloeze hemel tegen Spanje,wasgeneraalin deburgeroorloverschafterenkeldesnachtseenûvervloedigen gen,voerdei
nden slaqbjJungay(20Januarg
dauw, die echter niettoereikend is voor een 1839)beveloverderulterjenwerdvervolgens
weelderigen plantengroei, zoolatmen slechts minister van Financiën.Nadat hj van 1841
hier en daar eenige boomgaardenenôrmoedige t0t1844 in ballingschap geleefd had,deedhj
bouwlanden bj de leemen huizen en dorpen den dictatorVivaneovallen,enwasvan 1845t0t
aantreft. Groote kudden schapen vormen den 1851 presidentvanPeru.In 1855plaatstehj
rjkdom van den CastiliaaY chen landbouwer, zich aan het hoofd van den opstandvanEcheen het vervoer van w0l opmuilezelsherinnert nique en werd in 1855 wederom methetv00rer aan den karavanen-handel. Voorts levert zi
tterschap bekleed, dat hj onderscheidene
de bodem er schatten in steenzout,in kwik- Jaren waarnam. Hj overl
eed te Arica den

zilver bj Almaden, en jzervoordewapen-

steas
n#e
i1867.
smeden van Toledo.over hetgeheelverkeert 3oC
tlllelo (Cristoval), een beroemd
het land)wat de welvaart betrett,ineentreu- Spaansch dichter en de laatste vertegenwoorrigen toestand. Niettemin is de Castiliaan de dkerderoud-spunschehof
poëzie,werdgeboiere vertegenwoordiger van het Spaansche ren omstreekshetJaar1490teCiudad-Rodrigo
volkskarakter,en zjnetaaldiederbeschaafde en kwam op lslarigen leeftjd alspageaan
klasse in het geheele land.
het H0f van den infant d0n Fernando,later
Bj de teyenwoordige verdeeling vanSpanle keizerFerdinandI werdzjnsecretaris,volgde
in 49 provlnciën zjn diegewesten eigenljk hem in 1531naar Duitschland,en overleed te
vervallen, hoewel het volk n0g altjd van W eenen den 12den Junj 1556.Hj bestreed

Oud- en Nieuw-castilië spreekt.oud-castilië de Italiaansch-classieke rigting in de poëzie,
bevat de provinciën Santander,Palencia,Yal- gehuldigddoorBoscan en Garcilano,en onderladolid, Avila, Segovia, Sorio, Burgos en scheiddezich door een ongemeen meesterschap

Logrono en telt op 1194 D geogr.mjlen

over

de taal, 0en0 vloejende versifcatie en

1610000 inwoners, en Nieuw-castllië bevat een satyrieken geest.Zjne verzen zjn eerst
deprovindënM adrid,Guadalaxara,Cuënça,T0- na zjn dood verzameld en inhetlichtgegeven.
edo en Ciudad-Real en heeft op 1316% D In de bibliotheek te W eenen vindtmenhandschriften van Castlllel'o, gesprekken van den
geogr.mjlbjna '/,millioen inwoners.
Tot de kroon van Castilië,naast die van schrjver metzjnepen,benevensvertalingen
Aragon,en de vrjegewestenNavarre,Alava, van de Amicitia''en pde Senedute''van CiGuiyuzcoa en Biscaya,behoordenweleerhet eero bevattende.

konlngrjk Leon, Galicië, het vorstendom

Castillo.Onderdezennaam vermeldenwj:

Asturië,het landschap Estremadura en AndaD'
iego Azlrklez de Castillo, kapelaan en
lusië met Granada en Murcia. Oud-castilië historieschrjvervan Sendrik IF van Castilië.
ontstond a1szelfstandigestaatuithetgraafschap Hj werdgeboren te Segovia enmetgewigtige
Burgos, welks heerj Ikrdinand Gonzalez ge- staats-onderhandelingen belast. Zjnekroniek
naamd,zich in933 onafhankeljk verklaarde. vermeldt de gebeurtenissen van het regérings-

Ferdinand I de Grop/e, die in 1035 bj de tjdperk van HendrikJF (1454-1474)in een
verdeeling van hetvaderljk gebiedOud-casti- kunsteloozen,droogenstjle
2nzjaanschouwde
lië verkreeg,verhiefhet t0teen koningrjk. het licht in de verzamellng van Spaansche
Alfonsus F'
T vereenigdein 1085 hetdoorhem kronieken van hetKoninkljk Geschiedkundig
veroverde Moorsche rjk Toledo onder den Genootschap.Daarenboven heeft menvanhem
naam,van Nieuw-castilië met Oud-castilië, een allegorisch gedicht,nameljk een visioen
doch niet voor langen tjd. Toen eindeljk bj den doodvan Alfons'
us F van Aragon.
Ferdinand III in 1230 de beide staten weder

onderzjn scheptervereenigde,verklaardehj
ze ondeelbaar en stelde hetregt van eerstgeboorte vast. 5a dien tjd bestond erslechts
één koningrjk Castilië,waarintusschenmeer-

Alfonsoz
s'pllrzt-odeCastillo,eenvruchtbaar

Spaansch novellen-en tooneeldichter.Hjwerd
geboren in 1640 en schreef deschelmenromans
El Bachiller Trapaza''en pGarduna de Sevilla'', van welke in 1846- 1848 n0g nieuwe

malen verdeeldheden rezen wegenstroonopvol- geïllustreerdeuitgaven in hetlichtzjnverschegingjdaar I'erdinand heterfregtindevrouw e- nen. Van zjne overige povellen noemen wj

ljke 1jn erkend en de regten derzjljnenniet rQuinta de Laura (1685)H en pAlviosdeCanaauwkeurig bepaald had.T0tzjneroemrjk- sandra (1646)''.00k schreef hj hetbljspel

ste opvolgersbehoorden Avbnnu&X enJauIL 5E1mayorazzo.''
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Andrl del CJ:
.JïIJO,een Spaansch novellen- voortgevloeid door op het Congrèste W eenen

dichteren een tjdgenootvan denvoorgaande.
Hj schreef6novellen,dieonderdentitel,La
Mogiganga del gusto (1s91 en 1734)''in het
lichtzjnverschenen.

zjne goedkeuring te geven aan den afstand

van Saksen aan Pruissen, van Polen aan
Rusland,van Genua aan Sardinië,vanBelgië
aan Nederland enz.Hj werd dan 00k door

Juan Jglccip Gonzalez del Ccd/ïllp, een het Lagerhuis goenszins met gejuich ontSpaansch dichter,dieindenaanvangdezereeuw vangen,maarde terugkeervanNapoleonbragt

opgangmaaktedoorzjnersainetes''oftussehen- zjneberisperst0tzwjgen.Castlereagkspande
spelen van koddigen inhoud.Eeneverzameling alzjne krac,
hten in,om denvjandvanGrootdaarvan is door & Castro in 1845uitgegeven. Brittanje te doen vallen,maarhj bezoedelde
Castlereagh (HenryRobertStewart),mar- zjneverdienstendoorzjnevrjheidvernietigende
kiesnanLondonderryenvisoount,een Engelsch staatkundena den tweeden Vredevan Parjs.
staatsman,werd geboren den 18denJulj1769 Zjn doel, ()m het Vereenigd Koningrjk t0t
te MountStewart in Terland en toonde vroeg- de Heilige Alliantie te doen toetreden,leed

tjdigeengunstigenaanleg.Reedsopzt-sarigen schipbreuk op den vasten wilvan zjneambtleeftjd onderscheidde hj zich in hetVrsche genooten en vandenPrins-regent.Hjwoonde
Parlementdoorschranderheid enwelsprekend- de congressen bj teAken,Trpppau en Laiheid,en hj werd weldra eerstesecretarisvan bach,doch verloor zjne toch reeds schrale
den onderkoning van Ierland.In die betrek- populariteit door zjnehouding in hetprûeès
king openbaarde hj eene groote helderheid van koningin Caroline en door dehardemaatvan geesten eene zeldzame zelfbeheersching, regelen,die hj temidden van deontevredenmaar tevens die onbtligzaamheid van geest, heid derlagerevolksklassendurfdevoorschrjdie geringschatting van deregten en wenschen ven.Toen hj op hetpuntstond,om ziehnaar
des volks,welke later zoo noodlottig werden hetCongrès teVerona te begeven,om EngevoorEuropa.Hj bejverdezich,oluhetstelsel lands belangen bj deFransche interventiein
van onderdrukking,doorPittvoorgesehreven, Spanje tebehartigen,werd hj dooreene gemetonverbiddeljkegestrenghoidopzjneuitge- moedskrankheid aangetast,zoodathjzichden
putte enmishandeldelandgenootent0etepassen lzden Augustus 1822 de halsslagador opende.
en ondersteunde tevens het eenheidsplan van Het volk juichte bj dietjding,.
ja,in eene
dien minister,waardoor de R.Katholieke in- kerk vanluondenwerdenzelfsdeklokkengeluid
gezetenen, onder den dekmantel van deelne- endedadersdoor deJury vrjgesproken.- In
ming aan het staatkundig leven van Groot- het gezellig leven was Castlereayk een opge'
d hoveling, doch zjne
BrittanjeenvanvertegenwoordiginginhetPar- ruimd en ijnbeschaaf
leraent,aan de heersehzuehtderStaatskerk en
de hebzucht der grondeigenaarswerden prjs
atBritsche
gegeven.W eldra washj lidvan hc
Parlement en Averd 0r, a1s een hevig tegen-

stander van Frankrjk en van de liberale 0ppositiejmetaanzienljkewaardighedenbekleed.
Spoedig was hj voorzittervanden Board of
Control,enministervan 00rl0g.MTèltradhj
af na den doodvan Pltt(1806),doch reeds
het volgendejaar nam hj met Lirerpoolen

staatktlndige redevoeringen gaan m ank aan
woordenverkwisting en noodelooze uitvoerig-

heid.Zjne pcorrespondence,despatchesand
other papers''zjn doorzjn broeder 6W.<

Vane, markies %an Zpzldoaderrt
y,in het licht
geg0V0n.
Castor is de naam eonor ster van de 3de
grootte in het sterrebeeld sde Tweelingen''.

Zj iseenedubbelster.

Castor en Pollux ,zie Dioseltren.

Castrytie,zie Ontmanning.
Castren (MatthiasAlexander),een beroemd
inzonderheid op Napoleon T,znnder eenigen Fi
nlandsch taalkenner,werdyeboren den2den
Canning de teugels van het bewind weder in

handen en toonde zich gebeten op Frankrjk,

roem te behalen voor Engeland.De mislukte
enini
ga
aa
nleidi
t0t
onderneming op W aleherm
stfer
raad
enngzel
fs
heftige tooneelen in den
t0t een tweegeveoht tussohen Castlereaglten
Caltning , waarna beide aftraden. Reeds in
1809 evenwel was Castlereagk weder minister
en wèlvan buitenlandsche zaken,en hj ontwikkelde na Napoleon's rampspoedin Rusland

Decem ber 1813 te Gervola ln de provincie
U leabprg,genootheteersteonderrigtteTornea
en studeerde te Helsingfors.HetGenootschap
voorFinlandscheletterkunde,aldaargevestigd,

aan de vredesonderhandellngen teCha
atillon en

zen van Noorweyen t0t aan de Witte Zee,

maaktehetverlanqen in hem wakker,om de
verstrooide overblpfselen de< nationale letter-

kundevanzjnvaderlandteverzamelen.Reeds
in 1838 ondernam hj eene voetreisdoorhet
eene ongemeene bedrjviyheid. Hj pam deel FinlandscheLapland,hetwelkhjvandegren-

aan hetVcrdragvanChaumont(1814),entoen en van de Bothnlsche r0lft0taan deN00reindeljk de Keizer was vervallen verklaard deljke Ilszee doorkrulste. Hierop volgde
van den troon, verzette hj zich tegen het in 1840 een togtdoo1-Carelië,waarhjzich
aaltoelegde.D0or
besluit der Verbondene Mogendheden,'waar- vooral op de kennis der t'
door hem de keizerstitel en een verbljf op zjnebelangrjkempnographieënoverdeFinnen,
Elbawerden toegekend.Zjn blindehaattegen Esthen en Lappen verwierf hj woldra een
de Fransche revolutie en hare gevolgen bragt goeden,naam en met ondersteuning van den

hem dikwjlsin tegenspraak metzich zelven.
Wegens zjn jver voor de herstelling der
Bqvbon.
gscheen hj een aanbiddertewezen
van hetbehoud,doch tevenshuldigdehj de
nieuwigheden)welkeuitdeomwentelingwaren

Staatzette hj zjne onderzoekingen bj de
Laplandersen Samojeden voort.O0k nam hj

a1slinguistenethnograafvan dePetersbllrgsche
Académie van 1845 tot 1849 deelaan de gewigtige expeditie naar al de gewesten vaq
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Siberië van de grenzen van China t0t aan toen de beni
jders van Inez het geheim aan

de NoordeljkeIlszee.Nazjn terugkeerwerd den Koning verrieden.D0m Pedro werd door
hj benoemd tOteerstenhoogleeraarin deFin- zjn vader ondervraagd, waagde het niet,
landsche taal-en letterkunde aan de univer- de waarlleid te beljden, maar was 00k
siteit te Helsingforsen hield zich tevensbezig geenszinst0teen anderhtlweljk tebewegen.
met het rangschikken en bewerken der ver- Nu besloot men in den raad des Konings,
zamelde bouwstoffen.Vele brieven en reisver- dat Inez moest worden omgebragt.De Vorst

slagen had hj reedsin tjdschriften openbaar zelfsnelde gedurende Pedro'safwezigheidnaar
gemaakt.Tretlrig eehter was het,dat Castrln het klooster (1355),maar was zö0'geroerd
reedsop den idenM ei1852doorden (looduitden

door het aansc.houwen der schoone Inez,die

kring zjnerwerkzaamheden werd weggerukt.
T0tzjne belangrjkstew erken behooren:!D e
aënitate deolinationtlm in lingtla Fennlca,
EsthonicaetLapponica (1839)'',- ,ïOm acycgejntensiniytandeinLappskan (1845) ,- n e.
menta grammaticae Tscheremissae'' - ,E1ementagrammaticae Sïrjaenae''enz.Zjnetaalkundigenalatenschap lsheteigendom geworden
der AcadémietePetersburg,en daarvan zjn
uitgegeven eene spraakkunst on een woordenboek der Samoleedschetaal, yeschriften over
de taal der Buraeten,der Kolbalen,derKaragassen, der ostjaken en der Kotten, een

zich metharekinderenaanzjnevoetenwierp,
Om zjne vergifenis te verwerven, dat hj

kleine schrifs
ten (1862).

@jn raad naar Castilië geweken, Om aldaar

in hetFranschedepartementTarn(Langt
ledoc)
en ligt in een bekoorljk dalaan debevaarbare Agout,waarover2 steeni
)n bruggt
?n zjn
gebouwd.Zj bezit eenehoofdkerk,eëlzoud
en fkaai bisschoppeljk paleis (thans hetge-

dagen Pedro de Trrv-eeto, en vele edelen had-

geen moed had,Om gem eld besluittenuitvoer

te doen brengen. Naauwljks echter was hj
van deeersteaandoening bekomen,toenzjne
raadslieden hem t0tandere inzigten bragten,
elzbinnen een uur bezweek Inez voorde dolken der moordenaars. D0m Pedro2woedend
valz smart en wraakztlcht,kwam 111 opstand

tegen zjn vader,dochdeKoningin,bjgestaan,
door den aartsbisschop van Braga, wist de

beidemannen te verzoenen.Tweejaren later

stierfAvbns'
as ITr, en reedsvôôr zjn dood

Toengoesisch woordenboek,ethnologisehevoor- waren de mannen,die zich aan hetvermoorlezingen over de volken van den Altaï,en d0n van Inez hadden schuldig gemaakt, op

Castres is eene arrondissementshoofdstad veiligheid te zoeken. Hler heerschte in die

den wegens zjnegruwelen hetlandverlaten,

Om zich in Portuga!te vestigen.D0m Pedro
stelde hem voor,Om hen uittewisselentegen
dem oordenaarsvan Inez.Ditgeschiedde:tw ee
bouw derOnderjrefectuur),een seminarium ! van hen, Pedro OpJJ/lP (,1: Alraro Gpzlzc/rtw ,
eene beurs,eenlgeregtbanken,veletàbrieken ltwamen in 1360 in de magtvan den wreker,
van laken en casimir eu van hetaldaar uit- t
erwjl de derde,Dij
,qo Zpzdz Paelteeo,den
gevonden leêrdoek,voorts van wollen en li11- tjd had waargenomen, om naar Aragon te
nen stoffen, papier enz., een belangrjken vltlgten. Nu was voor de eerstgenoemde 2

handelen 22000 inwoners.In harenabjheid) het uur der vergelding geslagel
z;zj werden
bj la Roquette,viudtm0n de TrillendeRots, in tegenwoordigheid des K oningsop de vreeeen steenklomp t0r hoogte vanbjna4 Ned.e1, seljkste wjze gefolterden gedood,htlnneljken
die door een stoot in beweging kan gebragt verbrand2en de asch verstrooid.
w orden,en de grotvandenheiligenDominicus.
Tweejaarlaterriep de Koniny deaanzienD e stad isharen oorsprong verschuldigd aan ljken desRjksteCastanheda bdeen en vereene abtdj der Benedietjnen,in 64;gtlsticht, klaarde met eeu plegtireu eed, dat hj na
en was reeds in de 12deeeuw eene belang- den dood van ConstantIa m et verlofvan den

rjke plaats. Gedurellde den oorlog mt?t de Paus met Inez een wettig htlweljk had aanAlbigenzen kwam zj in de magt van Simon yegaal
'
lte Bragaizza en wèlin tegenwoordigvan JUt
IZII/tVJ, verviel later aan de graven held van den aartsbisstshop van Guarda en
van der M ark, werd in 1356 een zelfstaudig valle(!1lambttlnaar van het H0f,Slepltan L0graafschap en kwam onder FransTaan Frank- It
zfpgenaamd.Daarna liethj hetljltvanIhez

rjk.I1& de dagen derHervorming omhelsdel uit het grafnemt'n,in een vorstlll/k gewaad
de inwoners denieuwe leor envoorzagenzieh

Op den troolzplaatsen en daaraan dool-(1(,aan-

van republikeinsehe instellingen,waarna zj
destad verstt
lrkten,doeh zj moesten zich in
1629 overgeven aan Lodet
vqk XIII.
Castro.onderdezen naam vcrmeldenwj:

wezige qrootf
?n de hulde bewjzen,diehaar

de beoefenaarsdertragisehek:111st.Haarvader
Pedro Fezwfzzz#ez de Ctufz.o had haar aan het
hof gebragt van Constantia, de gemalin van
d0m Pedro,waar deze haarontmûetteenzoo-

gebeurtenlssen zjn door Camoens inzjnenLu-

als wettlge vorstin toekwam.Toelz werd het

stoffeljk overstt
hot de< ongelukkige op een

ljkwagen naar Alcobaza gebragt;de Koniny
en zjn gevolg vergezeldl
an te voet(
ltt
n plegtlvan prins Pedro '
rtzz' Porttt
yal.Zj heeft in gen fytogt,en bovel
z haar grafverrt'eseen
harelotgevallen eene rjkestofgeleverd sroor prachtlg yedenkteeken van witmarmer.Deze
lnez de CKry/z'p, de rampspoedige gemalin

siados'' vereeuwigd, en vele dichters- Ook
onze I'eitlt - hebben daaraan d()stof voor
een tretlrspelOntleend.
Jbao de tltzd/z't?, een dapper Portugpesch
danig door haar bekoord werd, dat hj na
het overljden zjner echtgenoote een y'
eheim veldheer en zeeman, geboren te Lissabon

huweljk met haar sloot (1345).Tn stllleaf- den 7den Februarj 1500,in een tjd, toen de
zondering in hetkloostervan St.Clara gaven

oudernem ingsgeest zich in Portugalop eene

zj zlch aan de zoetste droombeelden over) krachtige wjze ontwikkelde.Nadat hj van
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PedroF'
u dzeengrondigonderwjsindewiskun- in het kamp k0n bewegen. De omringende
de ontvangenhad,namhjdeelaaneenveldtogt wal Nvas 1 t0t 2 Ned. elhoog,en de dâàr
naar Tanger tegen de Mooren en volgde later buiten gelegen gracht 4 Ned.el breed en 3
keizer Karel T' naar Tunis. In 1540 bezocht Ned. el diep. In hetmidden van elkezjde
hj de Roode Zee,en van zjpebeschrjving bevond zich eene poort en binnen de wallen
daarvan zjn fragmenten bewaardgebleven en werd eene gestrenge tuchtgehandhaafd.Later
0ok in het Latjn,Fransch en Nederlandsch heeft m en de gedaante van hetcastrum w e1
vertaald.ln 1545 ging hj alsstadhoudernaar eens gewjzigd,maaroverhetgeheelbehield
oost-lndië, waar hj grooten roem verwierf hetden beschreven vorm.
door de verdediging van Diu tegendeMohamCastrum doloris of Aapelle ardente
medanen.HjoverleedteormoezdenGdenJunj noem t m en de met zwart behangen en m et
1548.Men prjstdebelangrjkheidderbrieven, waskaarsen verlichtezaal,waarhet1jk van
door hem aan den Koning geschreven en be- een vorsteljk persoon op eene katafalkwordt
rustende op de bibliotheek te Lissabon.
ten toon gesteld.Hetljk iser Omgeven door

Castro Giovanni is eene merkwaardige de teekenen der door den levende bekleedde
stad in de Siciliaansche provincieCaltanisetta. waardigheden en door een stoet van dienstZj*verril-st 0P de plek, w aar weleer Enna doende ambtenaren.
Casuarina L.isde naam vaneenplantenstond, 0P eene vruchtbare hoogvlakte,vanW aa'
r m 0n

een heerljk tlitzigtheeftover het geslacht uitdefàmilie derKegeldragers(C0ni-

eiland, en bezit een sterk kasteel.Er zl
jn tbrae)of,volgensanderen,uitdiederCastla14000 inwoners,en in harenabjheid ligth0t rineën,en omvatzonderlingeboomenterhoogte

meerPerguza.W egenshareligyingwol'
dtzj de van 10 Ned.el?dieop hetzuideljkhalfrond,
XnavelvanSicilië(UmbilicusSlciliael''genoemd. vooral in Nieuw-Holland en op de eilanden
Castruccio(Castracani)thertogvanLucca,
een vermaard aanvoerder der Ghibelljnen,
werd geboren te Castruccio bj Luccain 1281.
Toen de Guélfen de heerschappj in handon'
kregen, begaf hj zich Op lgciarigen leefttjd
met zjn vader naarAncona.W eldra verloor
hj dien leidsman zjl
aerjeugd en verwiert
'a1s
soldaat van avontuur in Engeland (1301),
Frankrjk en vooralin Lombardjekrjgsroem
en buit. De inwoners van Lucca kozen hem
t0t aanvoerder;hj streed in 1314 tegen de

der Stille Zee, alsmede in Oost-lndië en in
het oosten van Azië groote wouden vormen

ljnen goedediensten.zoodathjweldrahoofdm an werd der soldatesea en die betrekking
3 jaar bekleedde.Tn 1320 werd hj heervan
Lucca, en nu wenddehj pogingen aan,Om
alle Ghibelljnen in Tospane aan zjn gezag
te onderwerpen en metdievanLombardjete
vereenigen. Hj slaagde daarin vrj wel,en
koning Lodewl
jk de Wd(#r verhief hem in

t0e behoort C.egldsetifolia FPz'
.
MJ., die des

en een zeerhard houtleveren,datbjzonder
geschiktist0thetvervaardigenvanstrjdknodsen.Dej'
eleede,bladerloozetakkengeljkenop
reusachtlgepaardestaartigegewassenenverdeelen zich gestadig,totdatzg eindeljk borstelvormige,hangendetwjgenvormen.Zjbestaan
uit een aantal leden, die Om de gewrichten

eene korte,getandescheedehelfbt
ln.Demeeste
bekende sooz'
ten - 20 in getal- zjn zelfs

Guèlfen, en beweesaan do zaak der Ghibol- in onzegrooteoranjerieënn0gzeldzaam.Daarwinters eene warmte vereischt van 5 of60C.,

terwjl 0.m'
l
bricataalsdan dedubbelewarmte
noodig heeft en des zomers ons kliluaat in
de open ltlchtniet verdragen kan.

Casuxstiek noemde men in devoormalige

godsdienstige zedeleer dat gedeelte,hetwelk
zich bezig hield met de oplossing van zeer
1327 t0thertog van Ltlcea,en,nahetvolein- moejeli
jke gewetensbezwaren in bepaalde ge-

digen der expeditie naar Rome, aldaar tot vallen ,vooral bj een strjd van verschillende

ridder, pfalzgraat'en senator, terwjldaarentLgen de Pauseljke legaat hem in den ban
deed.Hj overleed in 1328.
Castrum .Zo0 noemden deot
ldeRomeinen

pligten.Men vindtreedssqorenvancasuïstiek

bj de Stokjnen,maar zp Ontwikkelde zich
vooral bt
j de Talmudisten,b!
j demiddeleeuwsche se,
hrjvers over zedeleer,zooals bljkttlit

hunne legerplaats, die t0t zomer-ofwinter- de pstlmma Raymundiana'',de ysumma AstekwartierLeastrat
zdt
:fïrtzenstatira)wasingerigt. sana'' en de psumma Barthollna'') door de
Niet alleen was zulk eene legerplaats eene godgeleerden Raymltnd'
usdeTdo?zzt
x
/or/ï,Astelf,
v en Bartholomae'
as opgesteld. Onder de
merkwaardige zaak inhunnekrjgskunst,maar tstzzz'

zj werd ook veelal,vooralalswinterkwartier, Jezuïeten zjn Escobar, Danohez, lltsemba'
am

de grondslag van eene stad en eenm iddelpunt en anderen als casuïsten beroemd, en men
van Rom einstthe beschaving in hetland der moetinderdaad de scherpzinnigheid bewondeBarbaren.sVanneerlletlegervoorwaartsrukte, ren,waarmedezj all
erleimoejeljkeyevallen
t'
rok steedseen krjgstribuun meteenigecen- hebben bedachtenopgolost.D0casuïstlekheeft
turiones vooruit,Om hetlegerkamp in de ge- echter voor de zedeleer alhare waardeverlodaante van een vierkant afte bakenen.Inhet ren,toen men inzag,dat het goede ofkwade
middelpunt, zoo mogeljk Op eene hoogte, eener daad alleen gelegen is in de gezindheid
verhiefzich de tentdes veldheers,enrOndom en de bedoeling,w aarm ede zjvolbragtwordt.
deze bevonden zich de tenten deronderbevel- W ie op het gebied der zedeljkheid bj het
hebbers,de altaren metdeadelaarsderlegioe- uitwendigebljftstaan,geljktop den geneesnen,de regtbalzk en hetarehief.Op regelma- heer,die zich bj deverschjnseleneenerziep:te
tigeafstanden en in rjen plaatstemen voorts bepaaltzonderzichom harenzeteltebekreunen.

de tenten van hetvoetvolk en vanderuiterj, Voorts behoeven wj naauweljkstezeggen,
en wèlzoodanig)datmen zich gemakkeljk datalle goede dadenuiteigenbelang nagcvalgd
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kunnen worden, maar dan 0ok het karakter ven in algemeene begraafplaatsen herschapen.
v
anyedverliezen.Decasuïstiek)dieopwaar- Degemeente vereenigde er zich op de gedenknemlng van het uitwendige rust, kan dus dagen dermartelaars,en pausFeliœ 11 (230)
geene algemeene regels voor het leven ver- deed ééne dier onderaardsche ruimten grooter
schafen.
maken en voor degodsdienstoefeninginrigten;
Casula of kasuvel is de naam van het deze was het Cœmeterium Calixti onder de
opperkleed van den R.K.priesterbjhetlezen basilica S.Sebastiano 0n de eerste die den
der mis.Hetwas weleer z00 lang en breed, naam van eataeombedroeg.Bj hettoenemen
dat hetvan den hals t0taan de voetenreikte van de vereering der martelaars vond het
en den priester alseen pklein huis (casulal'' volk geene plaats meer in die onderaardsche
omsloot.Thans is het een breede zjden of holen, zoodat men daarboven kerken deed
wollen strook, met eene Opening voor het verrjzen,waaruitmen in de diepte afdaalde.
hoofd en van voren t0t aan de knieën,van Hier werd het avondmaalgevierd, terwjlde
achteren wat lager neêrhangende.Het is dik- bovenaardsche ruisate voor het gebed en voor
wjls rjk versierd en van achteren meteen het luisteren naar de prediking diende.Eene
kruis voorzien en moet voor versehillende af
zonderljke klassevan geesteljken,Jossoren
feesten verschillend van kleurwezen,nameljk (gravers) genaamd, moest de gangen aan0P Paschen en op gedenkdagen van heilige leggen,debegraafplaatsen behoorljk inrigten
ma
agden Fit,op martelaarstbesten rood,bj en voor de verlichting zogen.Ditkerkeljk
rouwplegtlgheden zwartjen in de vasten en gebruik bleef bestaan t0t ln de 7de en 8ste
op den Advent paars.
eeuw , toen het overbrengen van hetgebeente
Casus,zie Nqamnal.
der martelaren naar de kerken in de steden
Catabrosa L.ofknqbbelgras isde naam de belangstelling in de catacomben deed vervan een plantengeslacht uit de familie der koelen. Te Napels en op Sicilië Nverden er
Grassen (Gramineae); het Onderscheidtzich t0t in de lode eeuw n0g dooden begraven,
door een 2-t0t s-bloemigen kelk, die korter en het Avateruitde bronnen der cataconaben
dan de kroonkafjesenevenalshetonderkleaje heetl, volgens veler gevoelen, 00k nu n0g
eenigzins onregelmatig gcrand is, door een eene Wonderdadige kracht.In vele oordenvan

bovenstek
lkafblaadje, dat bjna 3-spletig is,
door lancetvormige honigschubben, kwastvormiye stempels, z-hoornige zaden en eene
ylmm.W j kennen in 0nsVaderland in voch-

ftalië zjn catacomben ofoudebegraafplaatsen
van Christenen ontdekt,maarnergenszjn zj
zo0 indrukwekkend alstoRome.Zj bestaan

doorgaansuit 4angen, die elkander kruisen
tlge bouw- en weilanden en in slooten 0. en boven elkaar voortloopen.Terwjlzj te
aguatica of water-knabbelgras met eene uitge- Rome slechts een paar Ned.elhoog en eene
spreide pluim.
Ned.elbreed zjntheeftmen in dentufsteen
Catacomben zjn Onderaardsche,in de te Napels en op Syracuge hier en daar ruime
rotsen uitgehouwenbegraafplaatsen.Men vindt zalen. Op het vereenigingspunt of aan het
er in Egypte bj de Libysche bergketen,die uiteindevan gangenzjnkapellenuitgehotlwen,
onder het zand derwoestjn voortloopen.De somtjds met een gewelf gedekt,somtjds in
grootste bezitten een afzondcrljken voorhof de vrje lutthtuitkomende.Insommigebevindt
m et een boogvormigen ingang;daarna volgen

gangen,vertrekken,zalenenzjgangen,welke
de mum miën bevatten,en op den achtergrond
veelal nissen vooratkodsbeelden.De belangrjkstezjnechterdeKoningsgravenbjTheben.
oorspronkeljk waren de catacombon steengroevenj welke de steenen leverden voor de
huizen en paleizen teAlexandriaennaderhand
den bewoners dier huizen t0t laatste woning
strekten.Volgens deverzekeringderArabielvn
hadden de catacomben onderaardsche gemeensehap met de Pyl'
amiden te Memphis.- In

zieh n0g het altaar,waaronder de m artelaar
begraven ligt en daarachter de stoelvan den
bisschop.De luchtgaten, hier en daar aangebragt: verschaften nagenoeg geen licht,zoedathlerin vooxzien werd doorfakkelsen lam -

pen,in nisspn replaatstofaan hetgewelfder
kapellen bovestlgd.De graven zjn ernietin

den bodem te vinden,maar in baven elkaâr
geplaatste nissen in de loodregte wandenj

waardegebalsemdedooden,ineenljkgewaad
gewiklteld, werden inyesohoven, torwjl
m en vervolgens de openlng sloot met eene

Griekenlandvindtmendergeljkecatacomben, plaat of een stcen, waarop zieh de naam
msar behalve de nissen voorde ljken heeft van den overledene benevens eenige Christemen er 0ok voor devaten,lam pen enfakkels. ljkozinnebeelden bevonden.Dekruiken,Qes-

De Romeinsche en andere Italiaansehe cata- schen, schalen en bekers,die men buiten de
comben droegen vôôr heteinde dtrr 5de eeuw graven in de catacomben aantrpf,stonden onde namen arenariae en cryptae. De eersten getwjl
bld in verband metdeavondmaalsvie-

waren oorspronkeljk zand- en tuf-groeven, ring.ook vinbtmen ermarmerendoodkisten,
waarin men vervolgens de ljken derslaven bepaaldeljk in degroevenonderhetVaticaan
en veroordeelden begroef, en 0ok de ljken teRome;zj zjn veelalmetruw baeldhouwder martelaars werden reeds vroeg in deze werk versierd, en Op de met gips of kalk

schier ontoegankeljke holen nedergelegd en bepleisterde gewelven en wanden zjn schilalzoo tegen den m oedwil der Heidenen be- dorjen in duurzame waterverwen aangebragt,
veiligd.H et w asde w ensch deroude Chris- die zich door lichte kleuren, eene edele hou-

tenen, dat hun stoFeljk overschotin dena- ding der qguren en fkaaje arabesken onderbjheid van dat derHeiligen zotlworden ter scheiden.VooralRossiheeftin zjn werk rLa
aardebesteld,en Op deze wjzezjn diegroe- Roma sotterranea cristiana (1864)''veelmerk-
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waardigs over de catacomben nledegedeeld. heid verloren,doeh te Londen maakte zj
Belangrjk zjn voortsde catacombenteParjs even grootel
zopgang alsvoorheen,terwjlzij
reedseenschatvangoud(?l
zroem inRuslanl
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dat er 0olt op de Canarisehe ellandenworden en Polen had ingezameld.I1 1826 dced ztj
aangetroffen,die t0t begmafplaatseu voor de hare laatste reis door 0ns werelddeelen litl
t
inboorlingen hebben gediend.
zich sedert nietweder hooren.Na dien tjd
Catalani(Angélica),eene derberoemdste woondt
lzj bj Florenee opeen buitenverbljt',
Italiaansehe zangeressen, w erd geboren te waar zj eenezallgsehoolstichtte voorjongl,

Sinigaglia in den Kerkeljken Staat in 1782t melB*
ies!en bragt nu en dan eenigen tjddf
lol'
kwam reeds vroeg als pensionnaire in het te Partls,waal'zj den 13denJunj 1849 aau
klooster Santa Lucia nabj Rome en zong deeholera overleed.Deze uitstekendezangeres
ermedein hetkoor.Reedsil
zdientjdbaalde htleft bewlxztllz, wat de kraeht, de omvang
llare stem zoo grtmt opzien,dat de hoogere (
)n de welltlidel
zdheid der menscheljke sttlln
geesteljkheid haal',wegensdengxootentoeloop bj eene gelukkige voordragt vermogen;zj
.

des volks, het medezingen verbood - eelt wist door hare tooverklanken hare hoorders
verbod, hetwelk in het ltlooster niet met te roeren,te overweldigen en weg te sleptln.
groote naauwgezetheid werd in aeht gelzoCatalaunische velden ot' Campi cl/tzmen. op haar 14de Jaarwashal'
estem v0l- laltvtici is de naam der uitgebreidtt vlakte
komen olltwikkeld,en zj verliethetklooster rondom Châlons (Catalaunum)aan deAlarni'.
op raad van hare bloedverwanten envalzharen Zj zjn beroemd dool
-deoverwinning van de
uitmuntenden leerm eester Boselll, Om zieh te W est-Gothen en van Aëti'
l
ts Op Attila (451

vormen voorhettooneel,hetwelk zj ophaar na Ch1*
.).Bjjhet berigt van deu inval van
15de jaar te'Venetië met een ongehoorden Attila in Gallië was de Romeinselle veldhettr
bjvalbetrad.Haarroem verbreiddezich door el'lfd m et eene kleine legerluagt over d()
geheelItalië,en zj zong achtereenvolgensin Alpen getrokken en had Theodoeio Tyktllling'
alle groote schouwburgen deslands,teAlilaan, der W est-Gothell, overgehaald, 01
11zicllmet
Florence, Triëst, Rom e en Napels.In 1801 hem te vereenigen tegen den gem eensehappe-

begaf zj zith Op voordeelige voorwaardel
z ljkenvjaud.AnderoCeltischeenGermaausehe

naar den sehouwburg te Lissabon, waaraan stammen voegdoll zieh bj l
1elz.Toen Aitila
reeds de beroomde Crescentlni eu de uitste- ditvernam ,staaktehj hetbelegvauOrlêans
kendeGafbriniverbonden waren,enzj bleef en toog naar de vlaltten van Uhampagne,die

e1'5 Jaarin hetgenotvan eene telkensher- gunstig waren voordebewegingen zjllërruinieuwde zegepraal.ln 1806 huwde zj met terj.Hier wel'
d een bloedige slag geleverd,
de 'rz-c/tzùrè-t/'lfe, een gepensioneerd Fransch

waarill de Htllznen na eene geweldige worste-

kapitein,en reisde over Madrid en Parjs ling het onderspit dolvell.llet aantal gesueu-

naar Londen ,en in eerstgelzoemde stad ver- velden wordt dool*sommigellop 162000,d00lsehafte een coneert haar de som valz 25000 antlexen zelfs op 300000 gtxschat.Attila ver-

gulden.Deindruk,dienzjteLondenmaakte,
wasonbesehrjfeljk;zj vervuldealle klassen
desvolksmetbewondering e1 geestdrift,ja,
zj verhief zich iu die dagen van oorlog tût
eenestaatkundigemagt,daarzjbjdeberigten

schalzste zieh eenige dagelzi1lzjnwagenburg
en trok vervolgells over df
l Rjllnaar Germ anië vanwaar hj het volgelzde J*aar deu

moed wist og te wekken. Na verloop van
8 Jaar, waarln zj een aanziellljk vermngen
verworvolz had, ging zj naar Parjs,waar
zj eelzigen tjd de leiding der Italiaansehe
Opera ûp zieh nam , maar gedeelteljk dool
'
(ll
zbedrevenheid,gedeelteljk doordegverztlttht

plaatvpn Kaulbaelt,De Hunnenslag''.
Catalogus noemt men eelle naamljst van

inval ln Italië llernieuwde. Volgens de S3,g0
bleven dt) schim men der verslagenen nog 73

der nverwinningen van Napoleon dool' het dagen strjden,
't geen aanllt
iding heeft
voordragen der Engelsche volksliederen den gegeven t0t het Ontstaan der voortreleljktt
boekl)n, m unten,voorwerpen valz het gebied

der natuurljke historie, schilderjen? beeldvtlol
' den beoefenaar der weteusehappen zjll
vall haren m an, die geene uitmuntende pel'- de catttlogtlssen vallboelterjell,die zich (1001sol
zllaas
haar
z
ielnûljke
sotmme
nv
oe
pl'
l
h
oe
ot
l'.to
Ge
ond
et
e
lr
led
ud
ul
edddee,H0
aaun- (
)erlgrûotaantalgeschrifteuoverzjugeliefkoosd
vak onderselleidtàn.Over de inrigting vallden
derd dagen ging zj naarBelgiëdot!h keerde tatâlogus eener bibliotlleelt hebbell '
wj gevervolgensnaar Partjs terug,Om ten tweedell sprokellolltlel-hetAvoordB-lbliotheek-lretenseltap.
male hetbestuur dieropera,op zitth tenem ell; In vl
-oegeren tjd zagen de catt
ilogussell vtl
zj bleefheteehternietééns met(
1ecommissie bnt
lkel-jell,die ollder d()
n llalnergeblagtn-e1vau toezigt, en in 1816 aanvaardde zj eene df?ll,er doorgaanstrtlurig uit, tllallsecllter
ktlllstreis dotll- de voernaamste steden van zotlt
lt
llzdegeltjk boekllal
ztlelaar zich s(
!llalaltlll:
ltouw werkelt,ltmlstpl-elztell euz.Mltt-kwaardig

D tlitschland,D elzftmarkell, Zweden eltItaliil. z0o een (1001* ht'nl uitgtxgeven ('atâloglls 11i(t
Ov(
?ral verwekte zj eent
l ollgt
.
lluol
?lle geest- stelseluàatig w as geurttelltl.

drift, hoewelzt
j enkel op toncerten zit
sh liet
llool'
en.Een Franseh stt
hrtjver heeft de somlAlell, welke zj hier en daar aan de armeu
stthonk,op eellgozamenljk bedrag van 2 millioen fï-anes bereltend.Toen zj in 1818ll()gm aals een togt doflr Etu-opa deed,hatl hare

Catalonië,in het Spaanseh Cataltçvll
,
b,(ïl'Il
volstl
tnttoulin het noordoosteljk gfxt
lpelte vall

hetPyreuésehe stllliereiland,greustten 11001--

dtx
ll aalz Fraukrjlt,tell flosteu e11 zllidpostell
aalt dtt Middeltalttlseht) Zet), ten pk11illi'll aait
Valelltsia e11 ten westellaallâragoll,tl'lt f)1)

stem reeds veelvau de aanvankeljketriseh- 5871/, E) geogr. l
AAtJ
-l 1652000 illwollers
V.
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bevat de 4 provinciën Lerida,Gerona,Bar- vrtlgoed is,gebruiken zelfs dehoûgerestancelona en Tarragona. Het bestaat uit de zui- den den ruwen Catalaanschen tongvalj die

deljke helling der oost-en hethoogste ge- onderdeheerschappj derFranken isontstaan
deelte der Centraal-pyreneeën, de daarvo'ôr en zelfs eene niet onbelangrjke letterkunde
gelegen Catalonisehe bergterrassen en het bezit.
.
oosteljk gedeelte van hetIbêrisch gebergte, Catalonië was reeds in den tjd derRomeizoodat heteen schilderachtiglandschap vormt. nen eene bloejende provincie en droeg den
Het wordt in het zuiden besproeid door de naam van Hispania Tarraconensis.Laterwerd
Eb1-o,in het noordenenwestendoordeSegre, het achtereenvolgens door de Alanen,O0stin het Oosten door de Ter, in het midden Gothen (470) en Arabieren (711) in bezit
d
oor de Llobreyat en voortsdooreen groot genomen.Karelde Grooteveroverdeditgewest
aantalkleine rivleren.De grond is er evenwel en gaf daaraan den naam van Godolaunia,
rotsachtig en niet zeer vrllchtbaar, wanneer doch eerst in den aanvang der 9de eeuw

men nameljlk de rivierdalen en kustlanden werden de Mooren reheel en al verdreven
uitzondert,en alleenaandeonvermoeidevljt door de krjgshaftigelnboorlinyen,afstammeder bewoners, die dool
, eene kunstmatiqe lingen van deCeltiberiërsyRomelnenenGothen,
besproejing zelfs de steilste bergwanden ln methulp vanLodewjjkdeTzkezzlevanAquitanië.

vrtlchtbare tuinen herschiepen, is het land

Toen werd het land in 15 graafschappen ver-

zjn bloejenden landbouw verschuldigd. De
belangrjkste voortbrengselen van den bodem
zjn er tarwe,olie) w jn,walnoten,hennep,
zjde,groenten en tuinvruchten,en men vindt
er 00k maïs,rogge,ooft,zuideljkevruchten,
rjst en vlas.De bergweiden begunstigen er
de veeteelt,en in denabjheid derPyreneeën
vindt men er uitgestrekte bosschen,terwjl
het rjk derdelfstoFen eronderscheideneme-

deeld en als de rspaatlsche mark''bj het
Frankische keizerrjk gevoegd.Na den dood
van KareldeDikkd(888)verklaarden degraven van Barcelona zich onafhankeljkj en
Catalonië bleeft0taan zjne vereeniging met
Aragon (1137)een zelfstandij vorstendom.In
1469 werd het met Castilie ingeljfd in de
Spaansche monarchie, behield aanvankeljk
zjne vrjzinnige instellingen, en verloordie
eerstten tjdevanPltiltàsFnadenSuccessieOorlog,hoewelt0top Onzen tjd t0eCatalonië
naast Sevilla en Cadix de kweekplaats der
Spaanschevrjheidmagheeten.

talen,steenkolen en zoutoplevert.Diebelang-

rjke hulpbronnen,verbondenmetgoedehavens
en ankerplaatsen, zjn den inwoner zeerte
stade gekomen, en in geen andergewest van

Spanle heeft de njverheid zulk eenehoogte

Catalpa Jnss. oftrompetboom is de naam
bereikt als in Catalonië.Dehoofdzeteldaarvan van een plantengeslacht uit de fàmilie der
is Barcelona! waar zich belangrjke katoen- Bignoniaceën; het Onderscheidt zich door een
fabrieken bevlnden.Voortsheeftmenerlinnen-, z-deeligen kelk,eenetrompetvormige,Onregelhennep- en zjdeweverjen, japier-en kurk- matig-s-spletige bloem kroon, 5 m eeldraden

fabrieken, jzergieterjen,loollerjen,zeepzie- en eenez-kleppire zaaddoosmeteen middenderjen, glasblazerjen enz.Erisveelhandel schot en met vllezig-gewiekte, schubbig over
te Tarragona en vooral te Barcelona,eene elkaâr liggendezaden. en Omvatvrj hooge
dergewigtigste havenplaatsen van Spanje,en boom en met groote bladeren, die in Bra-

het verkeer wordterdoordenaanlegvangoede

zilië, Noord-Amerika, W est-indië,Japan en

wegenenvansjoorwegenOngemeenbegunstigd. China groejen. T0t de soorten behoort C.
H
et klimaat ls er zeer veranderljk doch in syrinyaqfolia &
hwz,
s. (Bignonia Catalpa -Unn.l,
het algemeen gezond4 bj Barcelonaworden een fkaaje boom ter hoogte van 3 t0t6 Ned.
el
m
e
t
ges
t
eel
de
, groote,hartvormige, gaafde Oranle-apyelsrjp in de open luchten de
Montserrat ls met oljfgaarden versierd.T0t randige, Onbehaarde bladeren en groote, van
aan Matavo zjn detuinen metaloë-hagen0m- binnen purperrood gevlektebloem en.Een afheind, en dekurk-eik iserde belangrjkste kooksel der vruchten wordt in Japan tegcn

boom der bergstreek.op geringe hoogtevindt
m en den (loornappel, den laurierboom ,den
myrt, den granaat, den buksboom enz.,en
schoon het klimaatin Opper-catalonië ruwer

asthma gebruikt en men zegt,dat de kwa-

sehrandere pradische menschen,naarligchaam
en geest goed ontwikkeld en geenszins
ontbloot van ondernemingsgeest en volharding.Zj onderscheiden zich doorm oed,nationale ferheid, vri
jheidszin, regtschagenheid
en matigheid, maar tevens door Opvllegend-

van andere stofen veroorzaakten zonderzelve

ljkriekende, bittere wortel vergiftig is.Die
boom is met goed gevolg naar de parkenvan

Midden-Eurgpa overgebragt.
Catalytlsche kracht noemde Berzeli'
us
is,zietmenerdeberghellingenmetwjngaarden
bedekt.l
eene zoodanige, waardoor sttden enkel door
De hedendaagsche Catalanen zjnbezadigde, hare aanwezigheid de ontleding ofverbinding

daarbj eenige verandering te ondergaan.Zulk

eene kracht geett volgens Berzelius aan zwavelzuur het verm ogen, zetmeel in suiker
0IR te zetten. Er is in de tegenw oordige
scheikunde echter Van catalytische kracht
heid,onverzoenljkheid,wraakzucht,trotsch- geene sprake, al &vordt 0ok die naam n0g
heid.,njd en eigenbaat.Zj zien er niettegen w el gegeven aan de Oorzaak van werkingen,
op hun vaderland te verlaten, zoodat m en er waarbd eene der werkende zelfstandigheden
in Amerika in grooten getale aantreft.Yoor onveranderd bljft.
het uitwendige zjn zj krachtig gebouwd,
Catam arca, een staat der Aryentl
jnsche
middelmatig van lengte,bruinvan gelaatskleur, A&'
If?JC:/
r (zie onder deze woorden), grenst
en
levendk
vroljk.Hoewelhetonderwjser ten noorden M n Salta en Tucuman,tenOosten
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Santiago, ten zuiden aan Cordova en
Riol'a) ten westen aan Chili,en telt op 1683
L geogr. mjlen ruim 50000 inwoners.Het
land,metdeoosteljkeuitloopersderAndes-keten
bedekt bestaat uit een hoogland metuitgestrekte bosschen en prachtige dalen en levert

heid koren Oplevert.Zj vormteen vierkant

bj een uitmuntend klimaatheerljkeweiden

m 0r enz.

33n

van ongeveer 4 D geogr.mjlen en bestaat
uitleem,metvulkanischegesteentenvermengd.
V/ortsgeefterde gronduitmuntendeoljvenolie,bestewitte wjnen en zuideljkevruchten, zoethout, hennep,manna, soda, mar-

voor hetvee en een weligenplantengroei.rot
De evenzoo genoemade kolt
fdstad, na Pade rivieren behooren er de bron-takken der lernao en Alessina de grootste van Sicilië,
Rio Dolce en de Cataraarea die er zich in telt65000inw oners isfraaigebouwden draagt,
een meer uitstort. Men verbouwt er katoen, evenals Venetië den bjnaam 1@ bella. De

peperen graan,en deinwonerszjnermeestal breede,regte straten zjn metlava geplaveid
landbonwers, veet
bkkers en arriêros.Denj- en t0tdetalrjke schoonepleinen behoorener
verheid is er van weinig belang,en deEuro- het Marktplein met prachtige paleizenen mar-

pésche waren komen er uit Bue
'nosAyres.De meren zuilengangen,en het Olifantjplein,alhoofdstad,evenzooofeigenljk San Fernando z00 genoem d naar een antieken,uitlava gede Catamarca genoemd,ligt ineenvruchtbaar houwen olifànt, die 0r zich verheft 0P een
dalaan 0en0 rivier van dien naam enteltonge- voetstuk van Egyptischgraniet.Van debelangveer 7000 inwoners.
rjkste gebouwen noemen wj dehoofdkerk,
Catana? Catina of Catenq wasweleereene het uni
versiteitsgebouw ,hetjaleisderSena-

stad Op Slcilië aan den zuidoosteljken voet toren en vooralhetBenedidhnerkloosterSt.
van den Etna,nietvervanderivierAm manus, Niccolo d'
Arena,éélz derprachtigstekloosters
in eene Ongemeen vxuchtbare streek. Zj van Europa m et eenegroote m armeren trap,
werd Omstreeks 704 vôör Chr.door de Chal- waarlangs men eene zaal bereikt met 50
cidiërs onder Erareltlts gesticht en genoot marmeren zuilen. In het geheel zjn er49
weldra eene hooge mate van bloei.Hilro van kerken en 30 kloosters,eene hoogeschoolmet
Syracuse verplaatste in 476hareinwonersnaax 5 faculteiten, eene boekerj met wel 15000
Leontium en bragt Syracusers en Peloponlzé- deelen, eene Acadêmie van wetenschappen,

siërsnaarCatana.Nazjndoodmaaktenechter een sehouwburg? en eene muziekschool.Het
de verdrevenen zich weêr meester van hunne
stad, en de indringers namen de vlugt naar
Inessa.Laterkregen deAthenershaarin bezit,
en daarna maakte Dionysi'lts de O'
lf(&r:van
Syracuse zich dool' verraad van de plaats
m eester,dochverloorerin394eenzeeslag tegen
de Carthagers.Vervolgens heerschten ertyrannen,uit de ingezetenen Opgestawn,Ayâtltocles
van Syracuse en Carthagers,terw''lernaden
Eersten Ptmischen oorlog de R0 einen de
teugelsvan het bewind in handen hadden.In
den Tweeden Punischen Oorlog werd de stad
doorM .Tzu/erïl,
sMessalaingenomen,enA'uylts'J'?u zond Romeinsche veteranen derwaarts,die

musêum ,doorpmnsBisearigesticht,bevatvele
sarcophagen en standbeelden in brons enmarmer,borstbeelden,huisraad uitde dagen der
oudheid,vazen en vooralvele Griekpche,R0meinsehe en Siciliaansche munten.De haven
is er ruim m aar Ondiep en ligt tusschen lavagevaarten ten noorden en de kalk-rotsen van
La Bruca ten zuiden.Langs de haven loopt
eene met yaleizen bebouwde kaai,en deze
is er de gellefkoosde wandelplaatsq00k heeft
men er z-maal 'sweeks een avondfeest, la
Passagiata,metmuziek enverliehting.Catania
isde zetelvan een aartsbisschop,vaneenh0f
van appèl, van eene criminéle regtbank en
dewelvaartvan Catanaaanmerkeljkvermeer- van een prior der Johannieten.De inwoners
derden,(zie voorts onder Catania).
onderscheiden zich doox hunne bedrjvigheid
Cataneo.Onderdezennaam vermeldenwj: en vervaardigen allerleinuttige zakenenvoorPietro Cataneo,een Italiaansch bouwmees- w erpen van smaak.
ter, die in den aanvang der 16de eeuw te
D e stad ligt op de plaats Van hetoude,
Siénaqeboren werd.Zjnbel
angrjkstgeschrift onder lava bedolven Catana (zie onder dit
is getlteld pArchitettura di Piétro Cataneo woord),waarvandeoverbljfselenvaneengroot
amphitheater,n0ggrooterdanhetColosséum te
(1554- 1557,met koperen platenl''.
Girolamo Cataneo,eenarchitecten ingenieur, Rome,voorts tempels van Ceres en Vîtlcanlts,
die in de tweede helftder 16de eeuw te No- eenewaterleiding,badplaatsen,gravenenz.nog

vara leefde en desgeljks belangri
jke werken aanwezig zjn.Dikwjlsiszjdooruitbarstingen
naliet,van welke wj noemen:popera nuova van den Etna en dooraardbevingengeteisterd.
difortiicare (1564,1584 en1608)'',enpopera Volgens de sage werd in 254 na Chr.het
delmisurare (1572):'.
gevaar eenprdreigendeuitbarstingatyewend
d
Catania ot' Catanea is eene Siciliaanseho oor de magt der heiligeAyallta,maarln1169
provincie ttlssehen die van Messina,Palermo, vernielde eene aardbeving bjna de geheele
Caltanisetta en Siraqosa en teltop93I
D geogr. stad, en omstrceks 14000 melzsellelz kwamen

mjlen bjna '/a mlllioen inwoners. In het daarbj Om hetleven.Tevenswerdendool,een

noordoosten Van dit gewest verheft zits
h de lava-stroom de vrutshtbareom strekonverw oest.
Etna, terwjl daart
mboven eenigebergltett?ns In 1669 overschreed ztllk een stroom de muzich overzjn bodem uitstrekken,wierhoog- rtm (1e< stad,en een ander vlllde het Canale
ste toppen t0tOmstroeks1000 Ned.elverrj- dtplDuca.In 1693 vorwot'stteeeneaardbeving
zen.Tusschen den Etna en de gebergten van wedel-om de stad, waarbj 110000 nlensehelz
hetzuiden vindt men de Vlakte valz Catania Omkwamen, (.11 ook van do uitbarsting van

(CampiLeontini),welkeeeneg'
rootehoeveel- 1819 had zj veeltf
lljden.
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CATINIA- CATARRHALE IANDOENINGEN.

De geschiedenisvan het hedendaagscheCa- en bragtdepjlen t0top een afstand vanG25

tania neemt een aanvang in 1070, toen de schreden.
De catapulten waren alzoo dekanonnender
Saracénen verdreven werden door den lloordschen vorst Royer 1, die er een bisschop Oudheid.Bjelklegioenhadmener30benevens
plaatste en aan dezen de stad en den berg 10 ballisten, doch na de uitvinding van het

Etna afstondvool
-eeneJaarljkscheschatting buskrtlid zjn zj met veelander wapentuig
van een bekerwjn en een blood.Daarenbo- verdw enen.
act is de naam van den waterval
ven stichtte hj er hetkloosterderBenedic- Cataree
tjnen.Keizer I'
rederik 11 deed deafvallige of van n verzam eling van watervallen in
stad slechten en bouwde er een kasteel,doch eene grooterivier,zooalsindeNjl)deGanges,
de stad is veelverschuldigd aan keizer Karel de Ni
ayara enz. O0k beteekent het ztvavte
Tr,die haaruitbreiddeen deinw onersm etvele staar(zle Onderditwoord).
voorregten begiftigde.
Catarrhale aandoeningen zjn in het
Catanzaro is de naam van eene provin- algemeen gelegen ineeneziekeljkegesteldheid
cie van het koningrjk Italië.Zj ligtin het der sljmvliezen.Deze openbaart zitth in de
*oode kleul'van h0taangetastesljmvlies,in
voormalig koningrjk Napels en telt op 109 1
(n geogr. mjlen ongeveer 400000 inwoners. losheid en uitzetting van het weefselen inde
De evelzoo genoemde lto@dstadt die 18000 afscheidingvan eenesljmerig-weiachtigevloeizielen toltt ligt op eene hoogte,vanwaarm en stof, van een dik,witofgeelsljm ofzelfs
een verrukkeljk uitzigtgenietop deGolfvan van ettor.Men onderseheidtdecatarrhaleaanSquillace en Op deTolzisoheZee.Zj isdeze- doeningen naarden zeteldersljmvliezen,dertelvan een bisschoy,van een h0fvan appèl halvevan den neus (zie Verklmdheid),vande
('n van het provinclaal besttlur.Men heeft er maag(zieonderditwoord),vanhetdamnkanaal
10 kerken,een sterk kasteel,een lycéum en (zieBltikloop)euz.Gewoonljk echtergebruikt
een adelljkcollégie.De zjde-spinnerj vormt men den naam van catarrhale aandoeninguitf?reen belangrjken tak van ngverheid,ende sluitend voorverkoudheid- nameljkvooreen
vrouwen vanCatanzarowordenvool'deschoon- min of meer ontstoken toestand van hetstrotste gehouden van geheelCalabrië.
tellhoofd,de luchtpjp en de longen.Deeerste
Cataphracti noemde men btjdeRomei- Openbaart zioh door heeschheid en hoest,de
nel
zzwaargewapende-ruiters.Zoowelzjzel- tw eede door een hevigen hoest,wiensoorzaak
1oorbenaauwdvpn als hunne paarden warekl met jzeren layer gelegen is,en dederdef
sehubben geharnast.Volgen Liri'
ts hadAntlo- held Op de borstten gevolgeeenerbelemm erde
-eell
c/lzr.ç 3000 man van deze cavalerie f)p den ademhaling, die piepend w ordt,en dtltll

regtervleugel van zjn phalanx.De Grieken
en Romeinela zonden hen vooraluitterbestrjding van de Olifànten, waartop hunne
rustingen Op de schouders en op de borst
met jzeren stekels ofpennen werdcn v00r-

pjnljken hoest.De catarrhale aandoeningen
zjn zeer verschillend in graad;immerseene
geringe verkoudheid kanmennaauweljkseene
ongesteldheidnoemen.Bj eeneernstigecatal'
-

rhaleaandoeningvertoontzichkoorts,engebrek
aan eetltlst gaat gepaard met verstopping.D e
zien.
Catapult is de naam vanetlnwerpgesehut hoest is droog en pjnljk,vooraldes natthts,
der ollden,dat 0l!een armborstgeleek.Het en dool- elken kouden luchtstroom ontstaan

bostond nameljk ulteenegegleufdestaafmet hoestbujen.Het afgescheiden sljm isaanvall0en sterken stalen boog'aan hetuiteindo.De keljk dun) maar wordt wcldra dikker en
taaje pees werd met een jzeren haak door allenysetterachtig.Zulk eenecatarrhaleaaneen dubbelen draaitoestelnaarbenedengetrok- doenlng dtlurt 2 t0t 4 weltelz, en kalz ligt
ken en in eene dwarsgroefder staaf gebragt, chronisch w orden als men ze verwaarloost.

zoodat zj bj het losgaan eene in de slet
lf Belaardelieden zjn erzeervatbaarvt
lol
-,en
gelegde pjl metkracht voortstuwde.OOk be- voor kleine kinderen is elke verkoudheid gestond de catapult w el uit een hotlten balk, vaarljk,omdateralligtlong-ontsteking,croup

waaroy een veerkrachtig stuk metaalmethet enz.uit voortsgnlit. De oorzaak van ztllk
onderelndewasvastgemaakt?terwjlhetboven- eeneOngesteldheld isrewoonljk eeneplaatseeinde l0s aalllag tegen het boveneinde van ljke afl
toeling derhuld doortogte1zhetinden balk. H et losse einde van het m etaal ademen val
z een scherye, koude lucht.Zj
werd 11u met sterke touwen van den balk

komt in het zachte kllmaat van het ztlidell

getrokktm en sloeg bj hetterugspringentegen zelden voor,maar in M idden-Europa, w aar
1 ofmeer pjlen.In het veld werden deze detemperatuuraan vele plotseljkeafwisselinoorlogstuigen Op wagens medegevoerd,en in gen is blootgesteld,deste meer.00k is zj

vestingen op een vastOnderstelgeplaatst.De soms de voorbode van uitslagziekten,zooals
grootste catapulten konden een metjzerbe- m azelen 011 pokken alsmede van typhus en
slagen balk tt
lr lengtp van 4 Ned.elovereen long-ontsteking.om haarteverdrjvengebruiltt
afstand van 1500 schreden voortstuwen,en men doorgaanssljmerigedrankenvanheemstvolgens hetgetuigenis van Jkli'
ltsCaesarwerd wortel, ljnzaad, Ierseh m0s enz.;ook kan
op de helft van dien afstand alles er dool* men in het eerste begin den lo0p ditl
r onverpletterd.De gewone pjlen warcn 1'/aNed. gcsteldheid veelalstuiten door een warm bad
ellang,()1z er werdeu ook w elvtlur-Ofbrand- van 3GO C.,alsm ede door hetgebruiken van

pjlen mede alkesehoten.Eene kleinere soort, eene aanmerkeljke hoeveelheid vocht, tlm
dool- Viteuvills pschorpioenen''genoem d:k0n
d001*éihn m an zonder moeitegeregeerdw orden

de tlitwaseming te bevorderen.Er kom tO()k
eene epidémisehe catarrhale aandoening vtlol-l

CATARRHALE AANDOENINOEN- OATE.
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die den naam dxaagt van insltlnza ofgviep de Doûpsgezinden aan te sluiten - eeno
(zieonderditwoord).
familie,wiernakomelingen ook thansn0gbj

Catasetum JrcA. is de naam van een een grootaantalDoopsgezindegemeentenwo1-plantengeslatl
ht uit defamilied0rStandelkrtl
i- den gevonden - ,en werdgeborenteHengelo

den(orchideën)en ondersoheidtzichdooreene in overjssel d0n 28sten Augastus 1:01.Htl
omgekeerdebloqmkroonmet5nagenoeggeljke wasde eerste,die inzjnegeboorteplaatseene
bloembladen,eene zakvormigp,uitgeholdeh0- damastwevertjinvoerdeenhetweveninzwang
niglip en door Q boogvormig t0t elkander bragtvan eene bontkatgenen stof, onderden
naderendehorentjesophetbovrt
lohtiugsztliltje. naam van Hengelsch bontbekend.Voortsheeft
Het omvatBraziliaansche standelkrtliden,van hi
j(
le gront
lslagen gelegd voorhetdtlurzaam
welke sommige als sierplanten worden ge- bestaanderDoopsgezindegemeenteteHengelo,

kweekt.De fkaaiste soorten zjn C.ùtzrùt
zfz
d
zzz3 hoewel11j, om niet t0t leeraar te worden

Ilbrt. Berol. m et langwarpig-laueetvormige gekozen!lid bleofvan dieteBûrne.Nu echter
bladeren en een tros van 9 Of10bloemen:- werd ht
lhierterplaatse t0tleeraaryekozen
C. Ol
ctercsgiïLindl.metlanrwerpig-lancet- (1736) en hj bekleedde die betrekklny m0t
A-ormige, geribtl-gestreepte, spltse bladoren, de meeste naauwgezetheid. De sociëtelt der
die langer zjn dan de aar,enmetgroote, otld-vlamingen verkoos llem voorts in 1755
hangende blgemen m0t eironde) van bin- t0t algemeenen opziener,en hj bleefhettot
non puxperrood-gevlektej van btliten groone aal
zzjn doûd (
)p den 8stenAugustus1796.Hj
bloembladen, eene prachtige plant, die in genootwegenszjneschranderheid,eenvoudighei
d,
o
pr
e
gt
he
i
d en weldadigheiddealgemeene
Brazilië en Bahia te huis behoort,- 0.cristat'qm .rQ(fI. met laugwel'pig-lallcetAeormige) achting,ennoghedelztendagewordtilzTwente
zamengestelde bladeren en rtjke bloemtros- W olter-oom md eerbiod herdacht.
S0l1, 0. maeltlatum Arhzlf/z. met groote,
SterenOn
#de
.
lrr
'lI,p/
r
wjstein
n OITJ:,inspecteurvan het
prachtige bloemen, en 0.p'arwm Nees met Lager
de provincieGroningen.
groote,gedachtig-groene bloemen.Aldiesoor- Hj werd geboren te Noort
lbroek ,den 29sten

ten groetlen meestal op boomen in de keer- Januarj 1807,studeerde aan hetSeminarium

kringsgewesten en vereistthen alzoo eene aan- der Doopsgezinden te Amsterdam en ontving

merkeljke warmte) schadtlw en veelvoch- in 1830 een bargep naar do Doopsrezinde
tigheid.
gemeente te Akkrtuu?vanwaar hj ln 1839
Catastrophe is de naam ,dien men geeft naar die te Zaandam vertrûk.Mregensredenen
aaneenbelangrjke,doorgaansschrikwekkende van gezondheidlegdehjdezebetrekkingneder

gebeurtenis,welke)zooalshetGrieksohewoord in 1848,vestigde zich te Hoogezand enwerd
aanduidt, eene merkwaardige omkeeriny ran in 1851 gekozen t0t lidvandeTweedeKamer
zaken te weeg brengt.
derStaten-Generaal,waarhjveelwerkmaakte
Catawba (De)iseenerivierin deNoord- van de vraagstukken Omtrenthetarmwezen,
AmerikaanscheStaten Noord-enZuid-carolina. het onderwjs en de slaven-êmancipatie.HtJ
'

Zj ontsprinyt aan de Oosteljkeholling van behoorde er t0tdepartj t
lervrjzinniron.In
den Blue Rldge, ontvangt gedurende haren 1859 aanvaarddehj debetreltkingvanmspetbenedenloop den naam van W aterer,en ver- teur van hetLageronderwjsin deprovinoit
eenigt zich met de Congaree t0t (le Santee. Groningen,die hj bj voortdurillgwaarneemt.
Zjist0taan Camdenvoorstoombootenbevaar-

baar en 00k n0g hoogel' (loor middcl van
kanalen en sluizen bevaarbaar gemaakt.Van
haren oever is de Catawba-druifafkomstig)
di0 aan de Ohio in de Omstreken van Cincin-

Blal
t
pot ten Cate heeft zil!h inzonderheid

grooteverdiensten verworvendoorzjneonvermoeide,uitgebreideennaauwkeurigenasporingen omtrentdegeschiedenisderDoûpsgezinden
in 0ns Yaderland. De vruchten daarvan gaf

hj in t
lebelangrtjkegeschriftenoGeschiedenis
derDooysgezinden inFriesland (1839)''?rGeBchiedenls der Doopsgezinden in Gronlngen,
Overjsselen Oostfriesland (1842,2 dln),en
DGeschiedenis der Doopsgezinden in Holland,
Zeeland,UtrechtenGelderland(1841,2dln)''
.
aan de hûogeschool te Lingen, in 1728 te 00k schreefhj pGeschiedenisvanNederlands
Deventel'en in 1745 in de godgeleerdheid (?n zeevaart en handel (183G),'' - rArmwezen
Oostersche talenjlater ook in dekexkgeschic- en armverzorging (1851)5'- beide bekroond
denis, te Hardorwjlt,e1
&overleed (
len 28sten door de Maatseh.t0t Nut v.'tAlgemeen,November 1749.Hjheeftol
zderscheideneLa- Het uitbreiden der welvaart te Zaandam'',
tjnsche verhandelingen en gediohten in het bekroond door het Dçpartement dier Maatlichtgegeven,vanwelkew!jnoemen:qcarmen sehappj t9t Nut van '
tAlgemeenaldaar,
derebus etmoribtlsBelgarum'',- nEplstolaad De opkomstvan de veenkoloniënHoogezand
Leon.oFerhauBum etc'',- rluatldesdominiJ. e1 Sappemeer,(1854)'',- ,,De W etop het
C.'' en aopuscula theologiea etpoefica''. lagerondorwjstoegelicht,(1868)7',- ,HandWolter /:4 Cate,een uitstekendbevorderaar leiding t9t de kennis dier Svet voor hulponder njverheid. H'
Ij behoorde t0t de familie derwjzers en kweekelingen,(1871)5'en vele
van dien naam , w elke, afkgmstig van de kleinere stultken,en gaf metMr.1F'
.deSàffer
boerderj ten Ot
zïe often Kate bj Zenderen uit:nTjdschrift voor het Armwezen''in 10
tusschen Borneen Almelo,inde18deeeuw het deelen (1852- 1865).
R. K.Kerkgenootschap verliet,om zich btj In 1859 werd htjbenûemd t0tridderder
natiden uitmuntenden Catawba-wgnoplevert.
Cate (Ten). Onder dezen llaam vermeldenwtj:
Gerhardns 9Al Cate, geboren te Nede in
1699.Hj sttldeert
leteDeventerenteUtrecht
en werd in 1725 hgogleel'
aarindewjsbegeerte
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CATE- CATECHISMUS.

Orde van den Nederlandschen Leeuw.Voorts en leverdeeen aantaleatechêtischeleerboekles
ishj lid vandeMaatsch.derNed.Letterkunde (zie Catecltismns).D0cisch van Lutlter,dat
te Leiden,van het Prov. Utrechtsch en van decatechese eene vrtjeOntwiklteling derleerhetZeeuwschGenootschapvanW etenschappen. stof van den catechismtlsmoest wozen!Nverd
Cateau-cam bresis ofCltateaw CtZZ/IJ-,ï: echter kwaljk begrepen,en gewoonljk beis eene kleine stad aan de Selles inhetFran- paalde men zich t0t het van buiten leeren
sche departement du Nord, en saerkviaardig
Y7egens den naar haar genoeraden Vrede,die
aldaar gesloten Averd 0P den zden en 3den
April 1559 tusschen Frankrjk,Engeland en

Spanje,waarbj elk dierrjken afstand deed
van de veroverde gew esten.
Catechetiek iseigenljk die methodevan
onderwjs, welke den leerling datgene doet
nazeggen,watdeleermeestervoorzegt.Later

van de regtzinnigc leerstellillgen, zoodat de
catechismus den vorm Ontving van eene populaire dogmatiek.Zelfs hetgeschriftvan Trotzewdpr./-mMethodusdoctrinaecatechetica (1565,

1603)''bemoeit zich niet met denleervorm,
en hetschjnt,datdetheoriedercatechetiekhet
eerst ontwikkeld is door Palentin ud.zltfz'el in

zjn prheophilus.'' Later hebben zich in
Duitschland kbàener,I'
ranke,Rambaeh,z
$'
i#l,
gafm en dien naam aan eenOnderrigtlnvragen M osl
teim enz.Jegens de catechetiek verdienen antw oorden,vooralOm trent de waarheden steljk gemaakt, en in Onze eeuw heefthet
van de godsdienst.Men verdeeltdecatechetiek

aantalwerken over catechetiek in de Protes-

in jbrmeeleen materiële:deeerstemaakt0ns tantsche landen een aanmerkeljken omvang

bekend metderragende(erotematische)manier verkregen.
vanonderwjsintegenstellingmetdezoodanige, Catechisatie is in hetalgemeen een gewelkehetonderrigtin eeneonafgebrokenez'
d#: sprek vaneen leeraarmetzjneleerlingenover
mededeelt (de acroamatische)? en de tweede deze Of gene leerstof.In meer bepaalden zin
strekt zic,
h uitOverdetoepasslngdercatecheti- geeft men dien naam aan het godsdienst-on-

scheleerwjzeopbepuldeAvetenschapjenjinzon- derwjs door middelvan vragen.Decatechi-

derheid Op zulke,dieuitsluitenddelnspanning satiën worden in 0ns Vaderland door godsvan het denkvermogen vereischen.Daar hier- dienstleeraars of catechiseermeesters in de

t0e vooral het godsdienst-onderwjsbehool
't,
splitst m0n haar in al
yemeene catechetiek ,
w elke een Onderdeel is der paedagogiek (0pvoedkunde),en in bqzondere,welke voorhet
onderwjs in de godsdiensttepaskomt.Het
denkbeeld, dat men daarbj Onderrigt qeeft
doormiddelvan vragen en antwoorden,lser
in deeersteeeuwen derChristeljkeKerkniet
in opgesloten; 00k in den Bjbelwordtdat
woordvan hetonderwjs derChristenen inde
leer van Jezu.ngebruikt.Zelfsin hetgeschrift
van A'
l
t
gltstinlts pDe catechisandis rudibus''is

steden gedurendehetg-eheelejaar,ophetplatte
land doorgaans alleen in hetwinter-halfjaar
gehouden.De leerlingen zjn volgenssekseen
vorderingen (0fleeftjdlinklassenverdeeld,en
elke klassegenietgewoonljk slechtséén uur
godsdienst-onderwjsindeweek- '
tgeenvoor

kinderen, die de neutrale scholen bexoeken,

moejeljk yoldoende kan genoemd worden.

Catechlsm us noemtmen een leerboek in

vragen en ant#eoorden over een ofander vak
van wetenschap. Men heeft alzoo een acatechismus der natuur'' een pcatechismus der
sterrekunde'' enz. Y ooral echter geefst men
dien naam aan een boek,waarin de hoofdzaken de< godsdienst,zooals de Tien geboden)

ergeen sprakevan,hoe men deJeuydonderwjzen zal,maarhen,diet0thetChrlstendom
wensehen t0e te treden.Karel de Groote vorderde van degeesteljken:datzjzorgzouden de Apostolischegeloofsbeljdenisen hetOnze
dragen, om de Apostolische gelootkbeljdenis Vader ten behoeve des volksinvragenenanten hetonze Vader in het geheugeuteprenten Ygoorden zjn opgenomen.De eerste Duitsche

van de leerlingen,en m en vindt reeds m eer- catechismus, welke aan deze bepaling beantmalen melding van plnstittltio catechetica, w oordt,w ordttoegesehrevenaanzekerenKeroj
Catechismus''enz.Vooralbejverde zich Hra- een monnik te St.Gallen,die inde8steeeuw j
àlzlz
l
f,
sMauru (f856),aartsbisschopvanMainz, leefde.M eerbekend is deW eissenburgercate-

om het catechétisch onderwjsin te voerenen chismus,in de 9de eeuw door Otfried,een

leeraars voor het volk te vormen.In de m id- leerling van Hrabanus X tzffrff,
: opgesteld en
deleeuwen w aren vooral de W aldenzen en het Onze Vader;de hoofdzonden,hetSymHiérqnymianen sterk gesteld op een goed ca- boltlm Athanasiien het Gloria in excelsisbe-

teche
'tisch onderwjs, daar het voo1.hen van vattende.Dergeljke catechismussen leverden

belang was,dat iederlid dergemeentereken- in de lldeeeuw deW aldenzen,laterde Wickle-

se.
hap wist te geven van zjn geloof.In de Jï:J6ZZen Ilkss.ln 1529 gafImilter,op aandrang van den Keurvorst van Saksen,zjn
wegensdeinstelling derbiecht,omdatdaarbj Kleinen en Grooten Catechismus waarvande

R.Katholieke Kerk was zulks mindernoodig

niet alleen de kennis wordt gevorderd van
bepaalde formulieren, maar de priester ook
vragen doet, waardoor het leven in verband
wordtgebragtmet de voornaamstevoorschrif-

eerste voor hetvolk,de tweede voor de leeraars bestemd is.De Kleine bevat5hoofdstukken, welke handelen Over de Tien gebodent

de Drie artikelen des Christeljken geloofs,
tçn van het Christendom. Van eene cateche- het onze Yader, den doop,het sleutel-ambt
tiek !lskunstmatigen leervorm isevenwelin en het avondmaal, en gevolgd worden door
de mlddeleeuw en n0g geen sprake,zelfs niet een aanhangsel met eenlge gebeden,vragen
in de verhandeling van Gerson pDe parvulis voor avondm aalsgangers enz.In deH ervorm de

ad Christtlm trahendis-''EerstdetjdderHer- Kerk zjn onderscheidene catechismussen in
vorming regelde het catechétisch onderwjs hetlichtverschenen,zooals dievanSt.Gallen

CATECHISMUS- CATECHU.

(1527), die van Basel door Oeeolampadlus
(1534),die van Ziirich doorLeoJ'
l
f#ce(1534),
die van Genève door Calrin'
ts(1543),dievan
Viret (1543), die van Bern door Meyander
(1552),dievanStraatsbtlrgdoorBseer'
lts(1534)
(,
11 vooral de Heidelberysclte Ol/ec/
zi,
szzl'
lf,
<,dit!
op last elzm etm edew erkingvanFrederikiff,
ketu'
vorst van de Pfalz, door Zaoltarias f7ksin'
l
ts en Caspar Oleritrzlx.
: opgesteld,in 1563
uitgegeven en door de Synode te Dordreeht

(1618) als beljdenisschriftderNederlandse,
he
Hervormde Kerk aangenomen werd.Dezehandelt in zjne 3 hoofddeelen Over nEllende,
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hetChristeljk gelopfnaaraanleidingderApostolische geloofsbeljdenis,hettweede overde
hoop op grond van het onze Vader,en het
derde overdeliefdejegens G0d en dennaaste
naar aanwjzing der Tien geboden. Bj de
Dgopsrezinden heeftmengeenegezaghebbende
symbollsche boeken en geen eatechismus.
Catechu (van.cate (b00m) en cA'
x (sap))
?
of kats
joe is een looistofhûudend plantaardig
extract uit oost-lndië. Men kan den ccfecAl
gevoegeljk in 3 soorten verdeelen,nameljk
den eiyenlqkenctlf6ci'
l
f(Terracateehuot'bruinen
katsjoe),afkomstigvanAcaciaCatechu,waar-

Verlossing en Dankbaarheid,''en is verdeeld van het houtuitgeloogd wordt,waarna men
in vragen,die in de namiddag-godsdienstoetb- devloeistofteteen extractverdikt,enbestaande
ningen vrg algemeen en regelmatig worden uit P eyoe-cateeltn, de beste en m eest-voorkoverklaard.DeCatechismusvanGenève,afkom- m ende soort, in onregelmatige,metbladeren
stig van Calrjin,isd00<meerdan éénealge- verm engde en in deze gew ikkelde m assa's,
meene Synode der llervormden in Frankrjk die donkerbrtlin van klem', schelpachtig op de
als symbolisch boek aangenomen en in een breuk en zamentrekkendvanBmaakzjn,- en
'!f, in onregelmatigqedeeltevan Zwitserland,in de Nederlanden) den Renyaalsehen ctr/ecl,
m FrankrjkenHongarjea1sleerboekgebruikt. vierkante koeken voorkomende,die aardachHet behandelt de godsdienstleer in 55 afdee- tig op debreuk en t
lonkerbruin zjn, den
lingen naar het aantalder zon-enfeestdagen. yambier-oaleelt. (GtlttaGambir?Ten'
ajaponica

In de Engelsch-Bisschûppeljlte Kerk is een ofgeelkatsjoe),afkomstigvan UncariaGamzeer korte eatechismus - (
le Chtmsh-cate- bir Roœb.,dengambierheester,inAchter-lndië
chism - in gebruik,die uitslechts24vragen en op de Soenda-eilanden groetlende.Xenverbestaat. Hj bevat eene verklaring van de krjgtt
lien doorde bladerenmetwaterte k0doop-belofte,eene omschrjvingvan de Tien ken en het voeht tlit te dampen.Het komt
geboden en van het onze Vader,en een op
last van Jaeob'
uu I door Overalvervaardigd
onderrigt omtrent (
le sacramenten.IndePresbyteriaansche Kerk in Engeland is rthe Assembly-catechism''alsgezaghebbend aangeno-

voorillden vol'
m V3n dobbelsteenen,die van
blliten donlkerbrtlin en van binnen lichtbruin

zjn,in kotld watergedeelteljk,eninkokend

water ofin alkohol geheeloplossen en vooral
te Singapore in denhandelwordengebragt,men.De Evangelische Broedergemeente (die en den palm-eatechn,afkomstig van ArecaCaderHernhutters)gebraikteen boekje,datna- techu L.in Oost-htdië.Hj iseen extraotvan
genoeg niets anders dan bjbelplaatsen bevat tle versche vrtzchtvan dienboom enkomtvoor
en getiteld is pDer Hauptinhalt der Lehre in platte, ronde, donkerbruine l
toeken.Men

Jesu Christi (1:18)''. De Unitariërs en de onderscheidtgoeden catechu dotl'zjnev0lk0Socinianen houden zich aan den Catechismus
x/
lflb,
Racoviensis,die opgesteld isdoorGeorg Tt
verbeterd door I'
altst'
tts Spciwls
. enPetrltsStvfpri'
lfd, en voltooid door Valentin'
t
bs sclzzlclzius en H'
Lërônim'
l
u A odcpdld. De Kwakers
kregen in 1660 van den stichter van hun genootschapj George Fptr,eencatechismusinden

mene oplosbaarheid iu w ,ater; de oplossing
wordt door zuren lichter en dooralkall-dn don-

kerder gekleurd,engeeftmetjzeroxydule-zot
lteneenoljfkleurigen,metjzeroxyde-zouteneen
bruinachtig-groenen,mettinzouteenbrlinaohtig-gelen, m et loodzouten een steenrooden,
met koperzouten ofmet chroom zure kalieen

vorm van een ges#rek van een vader met bruinen en met eene ljm-oplossing een dikzjn zoon,en in 1673 eenvanRobertBarelay. ken,bleekrooden neêrslag.Hjlaatbjverbran-

In de R.Katholieke Kerk wordt symbolisch di
ng 3- 80/0asch achter.
gezag toegekend aan den rcatechismusRoma- Deruwecatechu wordt4ezui
verddoorhem
nus ad Parochos,exdocretoconciliiTridentini in een waterbadgeruimen tljdopgelosttehouet Pii V Pontiflcis maximi Jtlssu editus et den,de oplossing vervolgens van hetbezinkPromulgatus'', wellte in 1568 teRomever- sel af te gieten en te iltréren,waarna men

scheen.Hj isopgestelddoordenaartsbisschop haarwederineenwaterbadverwarmt,met3/.0/0
Leone Alriltl, den bisschop Egidiuszbycce'
l fln poedervan chroomztmr kalitlm vermengt,
en den Portugees Fr.I'
ureiro,en in 4 afdee- % um.l
ang goed Omroert en daarnakoud
lingen verdeeld,het Symbolum Apostolicum laat worden. Het praeparaat is donkerderop

(Apostolische geloofsbeljdenis),de sacramen- de breuk en levertfraajerverfstofen.Decaten,de wetderTien reboden engebedenbe- techu bevat als eigenaardiye bestanddeelen,
vattende.Meerverspreld echter zjn deGroote catechu-zuur en catechu-loolzum'(in brlinen

en de Kleine catechismus van den Jezuïet catechu 48-570/
0 en in gambier-catechtl
canisilts,op last van keizer Ikrdinand I ver- 36-400/0
),lostin kokendwaterop en slaat

vaardigd, doch later, na detjdeljkeophef- neêrbj hetkoud worden.Uiteeneoplossing
;ng derorde, door dien van denabtFelbinyer ill alkaliën valt hj nabjvoegingvan azjnverdrongen. In de Grieksch-Katholieke Kerk zuurschjnbaarOnveranderd naar d0n bodem ,
heeft mendenGroûtenltuksischencatechismus, en in azjnzuur lost htj op,terwjlhj door
Conjbsséo prfFlptîom gengemd en in 3 deelen Yiater hieruit afgescheiden wordt. Volgens
verdeeld, van welke heteerste handeltover Scccbevat hi
J*wjnsteenzuuren wordt,met
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zwavelztlur gekookt,yeschei
den in drtliven- van h0tbestaande.Men vindtzeheteorstbj
Buiker en in een brmne hars,die onûqlos- de Peripatetici)die er t0erekenden psubstanbaar is in water? aether, alkohol, ollën, tia, quantitas,qtlalitas,relatio,atttio,passio,
zwakke ztlren en zptltzuur,doorsalpeterzuur ubi, quando, situs, habittls''. De leer der
ontleed wordt,en in zw avelzuur van 66O B
categorieën werd door den invloed (
1c'
l'S0h0-

in koolzuurnatrium gedeelteljk en in bjtend
., lastieke wjsgeeren diet
lerlogica.De school

natron geheeloplost.LaatstgenoemdeOplossing an Leibni
tz en Fp(F maakte er goen geneemt zuurstot'uit den dampkringOpen wordt v
bruik 57:11 ten behoeve de1*redeneerkunde,
tevens purperrood. Men gebruikt den catechu doch Davies zooht ze hierin wederop tencmen
in Indiëvan Ot
ldsalsingrediëntbj hetsirie- en stelde 7 categorieën vast, bevat in den

ot'betelkaauwen,alsmedeom teloojon,enbj hexâmeterrouis?Quid?Ubi?Qtlibusatlxiliis?
ons bezigt men dien in de geneeskulzde a1s Ct
lr?Qtlomodofot
lal
zdo?''EerstKantgafechter
een zamentrekkend middel,en in de katoen- aan deze van Aristnteles afkomstige leerOver
drllkkerjen,om fl*
aajentlanc'
esvanhgtltkleur deoorspronkeljke begrippen e0n meerwetentevoorstthjn teroepen.T0tditdoellostmen sehappeljken vorm ,doordien hj aanwees,dat
hem opin azjnzutlr,waarnamendeoplossing de categorieën, als immanente wetten van
ljvig maaktmetg0m enmetsalmiakengroon- 'smenschen kenvermogen, overeenkom en met
spaan vermengt.De gedruktestoïïenworden in
een vochtigen dampkring Opgehangen ofdoor
0en bad van(lllbbelehroomzurekalilm gehaald,
omdat de verfstofeene oxydatie moet onder-

de logische ftlnctiën van het verstand,zoodat

maken van tandpoeder, tandtindutlr enz.
Het praeparaat,hetwellt onder den naam van
nietbw-catech'
ttin den handolwordtgobragt, is
van denne-en sparrebgomenafkomstig.- He
t

rioën aoeidde uit de rede)volgde I'
khteeen
'
anderen wegy en zocht ze op te sporen uit

het aalltalcategorieën uit den aard der zaak

4rolkomel
: bepaald is.Hj noemt er 4, te
weten hgeveelheid:hoedanigheid, betrekking
gaan.Voorts gebrt
likt men catechll bj het en modaliteit.'
lAel
-3vtJ
-lhj alzoo de categohetabsolllteIk.Denieuwewjsbegeertenoemt
de categorieën aan a1s de hoogste verstan-

cafeokl
t-zl
-r(catechine)iseenechemischever- deljke begrippen? maar ontkent, dat door
bi
ng
,endic
ea
,tec
doo
t
e<ndi
ui
td
htl1- middel srf
lll Wirm Wa- haarhetgebied der menscheljke wetenschap
gehaald,nadeverdamping
tlaarvan witte naaldt?n vormt, diein 1100deeltan kotld,in 2 3detalenkokendw ater,in 5 G
deelen koudt,
n en in 2 3 deelen kokenden
alkohol alsmede il'l120 deplen ltotlden en in
7 8 deelen kokendenaetheroplossen,bj,2170

smelten enbjdroogcldestillatiekoolzuur:cmpyrotlmatiseheOliën(
?noxyphenzuur(brandigcatephine)ontwikkelen.Knoktmendewaterachtige

is beperkt.

Categorische imperatief (De) is btj
Kant de zedewet, gyljk zj in volkomene
Onafhankeljkheid gebledte1
zeeneonbepaalde
gehoorzaamheid eiseht.
Catel.Onder dezen naam vermelden wj:
Cltarles Slmon Catel,een Fransch geleerde,
die Over de muziek geschrpven en ook zelf
gocom poneerd heeft.Hj werdgeboreninJtlnj
1773 te Aigle in W aadtland,begaf zich op

oplossingzontlt
lrafsluitingderltleht,danontstaat
er onder opneming van zuurstofeene brtline Jeugdigen leettjd naarParjs,wjddezichhier
I
MASS3. In gt
lconeentl
-eezd zwavelzuurlostzj aan de muziek en w erd leeraar in de compoop met eene roode kleur, en md verdund sitie aan het pas gestitsht Conservatoire.Hj

zwavelztlur gekooktgeeft ztj geensuiker,terwjlsalpeterzuul'llaart0tzuringzutlroxydeert.
Eene alkalische oplossipgwordtweldradonker
van kleurq zj wordt witneêrgeslagen door
bal
-yt-enkalltwater,kleurtjzerehloridedonker

Overleed den 29sten November 1830:nadathj
grooten roem verworven had doorzjn rTraité
de l'llarmonie (1796)''
?terwglhj Onderschei-

dene opera's schreef?zpoals:rsémiramis'.,
XLesBayadères'') 1,L'aubergedeBagnères
'')gl'oen, en retluceez.t goutl-,zilvem en platina- Les artistespar octt
asion''
MTallace..',oplossingen.
DL'oë cier enlevé'',die zieh dflor een zuiveren
Catechum enenwaren indeeersteeetlwen stjlen grootezangerigheid Onderscheiden.
d(
)1*Chz
*isteljke Kerk de Joden en Heidenen, LltdwIgFrfétfrïcA Catel,eenD uitsoharchitect.

dievërklaard hadden,datztJt0thetChristen- Hj werd geboren te Berljn in 1776,begaf

dom wilden overgaan, maar n0g niet waren zich naarZwitserland en vervolgensmetzjn
gedoopt.fmmersna de 3deeetlw w erddedoop ûngeren brûttder I'
ranz naar Partjs (1798)t
de< volwassenen voprafgegaan dot)r ottn 2-of j
vanwaar hj hetvolgendeJaal,naar zjnege-

3cjarig onderwjs in de Christeljke leer.De boorteplaatstertlgketlrde:waarhjeenefabrlek
catechumpnen mogten alleen de voorlezing vooringevoegdekunstwerkenstiohtte:waarvoor
van hetEvangelie en vandebrievenbt
jwonen *hj een octrooi ontving voorden tjd van10
en werden weggezonden (missa Uateehume- J
2,
22. Hi
j wasbelastmetde stucadool
*-ltunstnorum)zoodradebedieningvanhetH.Avond- werken van het paleiste W eenen en vervolmaal een aanvang nam.Laterverdeelde men gensvan datte Brt
lnswjk,en begafzich in
hen in ltoorenden, dietoegelaten werden om 1811 en 1812 naar Ttalië.Tn 1814 behoorde
naar de prediking te luisteren, in knlelenden, htjt0t destichters van de kunstenaarsvereenidie somm ige gebeden in de kerk knielend ging te Berljn, waarnahj zich bezig hield
mogten vem-igten:en in'
tdtrerkorenen, die op met het stucadoorwerk in de Koninl
tlt
jke
het punt w al'en om den doop teontvangen paleizt
m en het plan ontwierp vOor een badCategorieën zjn in (
1ewjsbpgeerte be-. is bj de FriedrichsbriicketeBerljn.Lnter
paalde hnofdmom enten?welke dienen t0taan- hu
werdhj krankzinnig en overleed in 18Q9.Hj
wjzing van den aard en (
1e eigenschappen schreefonderandeten pvexsueh zur Verbesse-
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rt
lng del
'Schauspielhstlser(1802)'' Grtlnd- ling over den Oorsprong valzh0t kwaad, en
ziige einer Theorie der Bauartplotestantiseher zjverbondelzdaamuede dezonderlingstev001'
Kirchen (1815)''en pumriszeinesSystemsder stellingen Over het ontstaan van hetheelal,
Veltheidigt
lngs- und Befestigtmgskunst cines terwglde behoefteaan hoogerovolkomenheid
Landes(1818)'7.
en aan ortle hen veleonthoudings-en kasttiFranz OJ/:J,ean verdienst
eljk schilder.Htl dings-oefeningen bonevens eene geregoldekerW aS 00n broeder van den voorgaande,werd keljkel
liêrarchie deedinvoeren.Zi
jmeenden
geboren te Berltjn in 1778,vertrok in 1809 hetkwaad te kul
lnenverwjderendtlol-zooveel
naarRome,vestigde zich Opeenbuitenverbljr mogeljk zieh te onthouden van de wereld
bj Macerata op het gebied van Ancona,en (de stof) en llarebegeerljkheden,zoodatzj
overleed te Rome deu 19den December 1856. streden tegen het huweljk, tegen het vel'
Hi
j was lid van de AcadêmieteBerljn,en werven van aardsche goederen? tegen den
gevoelde zich in de verschillende vakktm der omgang met wereldlingen entegenhetgebruik
schilderkunst volkomen te huis.Zjn penseel van vleesch. Rvie zich aan deze bepalingen
verraadt den m eester en Ovel-alOpenbaartzich met naauw gezetheid onderwierpeng droegen
in zjnestukken eenegezettesttldiedernatt
lm-q den naam van rolmaakten (perr
ectl),en de
zjneopvatting isdiehterljk enhetontbreekt overigen dien vanyelooriyen (credentes).Het
hem goenszins aan corredheid van teekening was hun doel:hetidèaaldel
'OnzigtbareKerk
en aan gevoelvoor kleuren.V001
*alzjn de in bet leven to xoepen.Hunne godsflielzstige
studiën, afkomstig van eene reis op Sieilië, plegtigheden waren zeer eenvoudig, e11 de

welkehj in 1818 metvorstGalyczinvolbragt, leerredehielden zj voorhetbt
qlangrjkstt
?ge-

hoogst merkwaardig; de Etna (
211de fmaiste dëelte der godsdionstoesening.Nadatdeheillge
lls vruchtolooze pogingen had aangelandschappen van dat eiland zjn metbetoo- Bevnard'
verende getrouwheid door hem geschetst. wend,om deze sede terug te brengt
ln t0tflp
Sehoon is ot
lk van hem de e,
olonnade vôôl' R. Katholieke Kerk bezweek zj Omstreeks
de St.Pieterskerk te Rome bj manesohjn, hetjaar1250 voor devorvolgingen del,inquieen storm op den Etna, de zuilengang S1
Valdenzen
*j,1
*0. Ten onregte heeft men de A'
van hetkloostarde<CamaldulensersbjSalerno, t0t de Catharen gerekend?en het is 0ok niet
hetPantheon en hetColossét
lm (beidevan bewezen, dat ereanig regtstl-eekseh verband
binnen),- eene straat tePalermo,- een bestond ttlsschen de Catharen en de Manistorm op zee enz. Voorts heeft hj in een chaeërs.
aantal kleine stukken hethuiseljk leven,de Catharina,penevrpuwennaam,isgegeven:
feesten en de bezigheden der Sieilianen voorAan Heiliyen.Hiertoe behooren:
CatltarinaOfAeieatltarina,volgensdelegende
gesteld.O0k schilderde hj eene Opstanding
van Christus, een grootstuk ,hetwelk door eenemaagd uitkoninkljken bloedeteAlexanprins Hendmik 'ptzzlPrltissen in deLouisa-kerk dria.Zj werdin den kerkergew orpen.om dat
te Charlottenbtlrg is geplaatst.
zj bj een oflbrfeest,dot)l
.keizer Maœenti'
ts
Catesbaea L. is de naam van een plan- aangerigt, do dienst der afgotlen v001*eeno
tengeslacht uit de familie der Rubiaeeè'n en dwaasheidverklaarde.VjftiggeleerdeHeidenon
onderscheidt zich door eene trechtervormige kwam en in de gevangenis,Om haar t0t eene
bloemkroon, die van onderen met eene lauge andere overtuiging te brengen,llo($h verlieten
buis en van boven meteelz4-deeligen zoom haar als Chl
-istenen. 00k keizerin I'
austlna
vooxzien is, en dg0r eone veelzadige:z-hok- werd door haar t0thet Christendnm bokeerd,

kigebes.Hetomvatheestersmetbundelsgewjs alsook de krjgstribl
llln Porphyriu?met(
)on
geplaatste bladeren en okselstandige bloem en, 200.
talpraetorianen ofsoldaten derltjfwatt
ht.
en daaronder bevinden zich fraajesierplanten. Nidtemln wildemen haarop een radlegyen,
De m eest-bekende soortis C.spinosa .r.,een dat met scherpe sptlkerptlnten was voorzlen,
heester, die 2 Ned.elhoog w ordten Op de doch het folterwerktuig brak,toon m en het
Bahama-eilanden groeit.M en vindt deze plant zûu gebrtlilten, en Catltarina w erd Onthoofd

in vele oranlerieën en ztlvereischtdeswinters (307).Engelen dropgen haaxhoofd,naarden
eene warm te van 8- 120C.
Catharen. lleze naam , afkom stig van
het Grieksche woord xax
f
/r
ztlàç, datzltlrer of
reln beteekent en later verbasterd istotketler,
w erd gegeven aan eene godsdienstige seete,
welkemenindemiddeleeuwenin Bosnlë,Opper-

berg Sinaï, en de R.Katholieke Kerk viert
haren naamdag op den 25sten N ovember.
Calltarbla '?ltzp S'
lêna of Calltarina,SJJZC:ZZ.Si,S,

ten van Duitschland aantrof. M0n heeft hare
leden Ook welmet den naam van Boelgaren
bestempeld,waarvanhetFransehescheldw oord

brood en groenten, later cnkelmetraauwe
wortels,en werd lid van de ordederDomini-

Zi
j werd in 1347 to Sipna geboren,wasde

dochtervan eenverver)legde rt
leds(
)148jari-

gen leeftjd debelofteafvan eeuwigektllsehItalië,hetzuiden van Frankrjk en hetwes- heid,voedde zich t0top haar206tejaarmt
at

canen. Nu sprak zj,behalve in debieeht,
bouyre afkomstig schjnt te wezen. Elders gedul
*ende 3 Jaar geen enkelwoord,droeg
waren zj Onderandere namenbekend,ennaar eene gzeren keten gm hetljfen diende zit'
h
hunne hoofden P ieter 'IJZCBruys,H endrik en dehardstekastjdingen toe.Voortswjdde ztj
A rnold van -nr:cscfrz noem de men hen o0k zieh vooral aan de verpleging van zieken en
Petrobrtlsianen, Henricianen en Arnpldistfm . behocftigen. Daf)r harc welsprekendheid wist
Hunne gevoelens hadden veol overeenkomst zj de hardnekkigste zondareu t0tbekeering

metdiederGnostischewjsgeeren.Degrond- te brengen, en zj overreedde paus Greyoelns
slag van hun stelsel was eene bespiege- X I, om van Avignon naar Rom e terug te
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ke
teremeLiem alsgevangene volgen en viel a1s
k eren.Zj beroemdezich op eenonmiddellj- Del

en omgang met Christus,die zich aan haa'
r buit ttm deel aan generaal Baner,tlie haar
verloofd,zpn hartmet hethareomgewisseld vervolgens afstond aan devorstin M entschikotv.

haarztjn bloedte drinken gegeven en delid,
teekenen zjner 5 wonden op haarligchaam
gedmllkt had. Patls Urbanns T'
rf riep haar in
1378 naar Rome,waar ztjden 29stenApxil
1380overleet
l.In1491werdzjheiligverklaard.

Hierwerdzj opgemekktdoorPderdeGrpp/:,
die op haar verliefd werd en haar bewoog
om t0t de Grieksche Kerk gver te gaan,

waarbj zj denamen Catltarina xl.
lda'
idlnz?t
zontving.Ztjschonk den Czaar3dochters,nameHaar biechtvader,Raymond '
tvzl Caplba ne- ljltCatltarina,dieop Jeugdigen leeftjdstierf,
raal der Dominicanen, heeft haar levtege
n te Anna,vervolgens gehuwd met denhtlrtogvan
boek gesteld en hare gesprekken verzameld Ilolstein en de m oeder van Peter III, en
benevens brieven en andere geschriften. Dat, Elizabetk, later keizerin van Rusland.Cathaalles is in het Italiaansch in 5 kwarto-deelen rïzl. behield door een verstandigen omgang,
gedrtlkt (1707 en 1;13). Hare gedachtenis vooral door hare toegenegenheid en beradenwordtgevierd op den Bosten April.
heid, de gunst van haren gemaal.Toen deze
DeZweedselteOt
zJ#Jr1c.Zjwaseenedochter in 1711 in Moldavië door het Turksche leger

van prinsAlfonsusvan Nericia in Zweden en
van de heilige Bri
yitta, vergezelde op 18Jarigen leefttjd hare moeder naar Rome en
werd na haren tenlgkeer abtdisin hetklooster
Wadstena, waar z!j den 24sten Maart 1381
overleed.Z4 is in 1474 heilig verklaard,en

omsingeld was,zoodatgeenereddingmogeljk
scheen, wist zl
j door opofering van alhare

kostbaarheden den Groot-vizier t0thetsluiten
van een verdrag tebeweren.Indatlaarhuwde
Peter methaar in 'tgehelm,eninhetvolgende

J=rerkende hj haaropenljk a1s zjnegema-

men viertharegedachtenis01)den 23stenMaart. lin,waarnahjhaarin1718t0tKeizerinverhief
Catltarina r*lBononl'
.Dezewerdin 1413in en in 1724 teMoskoulietkroonen.Zjschonk
Bologna(B0n0nië)envolgensanderenteverona hem gedurmlde haren echt n0g 5 kinderen,
geboren,voegdezich btJ
'deordevanSt.Fran- die echterreedsvroegoverleden.Indenlaatsten
dscus, en kwam vervolgens aan het hoofd tjd van zjn leven koésterde czaarPeterhet
der Clarissen in een klllostexteBologna,waar vermoeden,dat zj een alte vertrouweljken
zt
j den 9den Maart 1463 overleed.Ztjwerd omgang had met den kamerheer Moens.Op
heilig verklaard in 1724. De oltevelationes'' zekeren avond vond hj beiden in een priëel,
worden ten onregte aan haar toegeschreven, en weinige dagen daarna werd M oensinhechmaar zj heeft onderscheidene Latjnsche en tenisgenomen en onthoofd;zelfs de Keizerin
Italiaansche verhandelingen nagelaten.
iep gevaar,datzjvandetroonsopvolgingz0u
Catl
tarina çlt
zs Genna,eene dochtervan Ja- l
worden llitgesloten,daarook haarvertrouwde,
cpùl:FïJ:CAï,ondexkoningvanNapels. Zjwerd Menhehikow, de gunst van den Czaar had
geeren in1447,bcgafzichinhethuweljkmet verbeurd, doch deze Overleed op den 28sten
een edelman uit Genua en trad na den dood Januarj 1725.Alvorenszjnd00(
1bekendwerd,
van dezen in de derde orde van den heiligen riepen de aanhangersvan Catkarina de trûe-

Frclcïdeud,wjddezich aan deverplegingvan pen bjeen,en Tltenphanes,aartsbisschopvan
pestzieken, overleed den 14den September Pleskow ,betuigdem et een eed voorhetvolk
1510 en werd in 1737 heilig verklaard. Haar en de soldatenydat de Czaar op zjn sterfbed
naam
is gesteld op den 22sten Maart. Zj verklaard had, datalleen Catkarina waardig
heettdag
eene verhandeling nagelaten overhetvawas, hem op te volgen.Nu beklom zj den
govullr enz.
troon,dieeigenljkaan'sKeizersminderlarigen
CqtharinaJNcLvl,geboren teFlorencein1522. kleinzoon Al6.
'nln toekw am .A1s Keizerin geZtj was reeds cp zsjarigen leeftjd priores hoorzaamde zjaan den invloedvan Xez
lfzc#îvan het klooster Prato in Toscane,en hield kow,m aar wist tevens doerharezachtmoedi
gbriefwisseling met Pàil*pl
ts ran Fèrs.Zj heid zelfshare tegenstanders aan zich te veroverleed den zden Februartl
J1589 enwerdver- inden. Bj het volk maakte zj zich vooral
volgens heilig vexklaard. Haar naamdag valt b
aangenaam door het te ontslaan van een geop den 13den Februarj.Vjftig brieven van deelte der belastingen. Tût beveiliging van
harehand zjn in 1848inhetlichtverschenen. haar gezag verzwaktezj demagtder garde
Aa
ptzzlRnsland,nameljkaan: door een leger te vormen van 20000 man
C n Keizerinnen '
atltarina Iaiàear
zetnxt,. Zjregeerdevan1725 anderesoldaten.Tjdenshare regéringbreidde
t0t1727,heette eigenljk Mavtha,werdgebo- het Russischer/k zich uitnaa:de zjde van
ren in 1682teGermtlnaredenwaswaarschjn- Perzië, en nadatztjin haartestamentharen
ljk eene dochtervan den Zweedschen kwar- stief-kleinzoon Peter 11 t0topvolqerbenoemd
tiemueester Rabe en van Elisabeth Jfprifz ha
dy ûverleed zj den liden Me1 1727 aan
ot*
Van zekeren
volgens anderen
Samuè'l degevolgenvanhetmisbruik vansterkendrank.
Skawronski, een boer uit Lithauen. Reeds
Catâarina11zldavytt
lzll, dievan 1;G2t0t1796
vroeg verloor zj hare Ouders,maar vond regeerde. Zj was eene doehter van prins
eene wjkplaats bj een geesteljke te Ma- Cltristiaan X#.C/ZqII:J van Anhalt-zerbst en werd
riënburg in Ljfland, die haar met zjne dep 25sten Apl*'
1l 1729 geboxente Stettin,waar
kinderen in hetProtestantseh geloof deed op- ha'
ar vader gevestigd was als gouverneur
voeden.ZtJ trad er in hethuweljk met een en generaal-veldm aarschalk in Pruissische
Zweedschen draqonder,diekortdaarnasneu- dienst. Op aanbeveling van Frederlk 11 door
velde.Toen Marlënburg in 1102 d00r deRus- de Rtlssische keizerin Elinabeth vooi haren
sen verûverd werd,moestMarth,
adengeneraal neef en opvolger Peter,hertog van Holstein-
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Gottorp, t0t gemalin gekozen?ging zj over werking van de voornaamste regtsgeleerden
t0t de Russische kerlk, verwlsselde daarbj des rjks werd dgor eene hiertoe benoemde

harenamen SophieZ'
II
Zf:J:metdievan Catl
ta- commissie een nieuw wetboek ontworpen,
-g
rïzll Aleœiewna,en werd den lsten september hoewel de invoering daarvan schipbreuk leed
1745 met Peter Fep#prpé ft
p'in den echt ver- op eigenaardige bezwaren.Handelen scheepbonden. Ztjstond op veelhoogeren trap van vaart namen eene nieuwe vlugt;de binnenbeschaving dan haar gemaal,werddoordezen landsche handolwerd van velebelemmeringen
met hardvochtigheid behandeld, en liet zich vrjgemaaktenhetbedrag derbelastingenverhierdoûr Vervoeren t0t het aanknoopen van minderd,terwjldebuitenlandschehandeldoor
ongeoorloofde betrekkingen met anderen.T0t htltsltliten van verdragen ongemeenbevorderd
haregunstelingenbehoorden graafk
bhltikf Sftz- werd. Voorts was zj in eenereeksvan benolau ZZI
.g
II.
/
:J'
?
X.
:Poniato,
t
vskiengraafGriyor'
q langrjke oorlogen gewikkeld; reeds in het

OzJp#: Na den dood van Elisabetlt (1762) de jaar van hare regéring (1764)wierp zj
beklom Pefer III den trllon.De groote onte- 2
zieh Op tot voogdes over Polen en verhiefhavredenheid over diens z'
egéring werd dgor ren gunsteling Stanislaus.
zl.fz.> d/'
l
f.
sPoniatowski
haar gevoed, en haargunsteling Orl@>nam

deelaan eene zamenzwering,die nietsanders
ten doel had, dan den Czaar tOt afstand te
bewegen en de teugelsvan htl
t bewind in de
handen te leggen van Catltaréna,a1s voogdes

t0t kening van datrjk.W eldraontstond er
een vernielende 00rl0g tusschen Rusland aan

de êêne en Polen en Turkjeaan deandere
zjde,die echterdoorhaarmetaanmerkel/ke

uitbreiding de< grenzen van Rusland werd

overhaarminderjarigen zoonPanl.Gedurende ten einde gebragt.Reedsin1772maakte Cathaeen feest (9 Julj 1762)werd de Keizermet 'ri0?tztengevolge van het beruchte verdeelingsgeweld weggevoerd; Catharina verwierfdoor verdrag,metPruissen en oostenrjkgesloten,

eene wegslepende toespraak de gunst der s0ldaten,zoodat deze haaruitriepent0tKeizerin,
en de senator Teplo'
t
v 1as in de Kazansche
kerk een manifestvoor,waarin de verheffing
der Grootvorstin t0theerseheresoverRusland
werd afgekondigd. Des ochtends te 10 uur

zich meester van hethedendaagaoh gouvernement MTit-Rusland,en naden VredevanKoet-

was de omwenteling reedsgeschied.Bj het
vernemen van dezetjding ontzonk aan Peter
de moed en hj zond aan zjne gemalin een
brief, waarin hj verklaardej dat hj bereid

Porte;en deRussenverwierveneenvrjenhandel op de Zwarte Zee.Na heteinde van den
Zevenjarigen Oorlog verbond Rusland zich

sjoek Kainardsje (1774)van hetlandtusschen

de Dniepr en de Boeg,alsmedevan eenaantal
steden en van Perekop.Laastgenoemd schiereiland w erd onafhankeljk verklaard van de

nader m et Pruissen en noodzaakte in 1719
was de kroon nederte leggen,naar Duitsoh- dûor de bedreiging, dat het Pruissen met
land te trekken en zich met den titelvan 60000 man z0u bjstaan, Oostenrjk t0tden
he
rtog '
pls Ilblsteittteverqenoegen.HjOntving vrede. Den handel der ordeljkegewesten
geen antwoord en daar zpne poging,Om zich des rjks besehermde zjnod
oordeverklaring

naax de vlootbj Kroonstad tebegeven,ge- eener gewapende'neutraliteit(1780),en hoeheel en almislukte,maaktehj deade van wel zj metGroot-Brittannië Op goeden voet
afstand gereed,dochwerdeenigedagendaarna bleef, gelukte het haar door den sterken
in de gevangenisvermoord.Catharinaregeerde aanwas harer vloot,Engelands heersehappj
inmiddels in den geestvan Peter de G:'ooJ6; ter zeeteverzwakken.Tntusschen deinsdezj
reeds in heteersteJaarloktezj 50000 k0l0- zelfs voor bljkbare onregtvaardigheden niet
nisten uit den vreemde naar Rusland,voerde tert
lg,indien zj tlaardoor haar gebied verde koepok-inenting in,stichtte armen-,wees- grooten l
ton. Zj bewoog den Khan van de
en vondelingshuizen en plaatste,om er geld

t0e te krjgen,degoederen van kloostersen
kerken onder het beheer van eene bepaalde
commissie.Op hetverzetdbrgeesteljkenwerd
geen achtgeslagen,en dezemoesteneindeljk

toegeven.Alle inrigtingen terbevorderingvan
kunst en w etenschap werden door haar beschermd, - Russische geleerden terverdere
vorming buiten 'slands gezonden en vele
scholen, benevens eene Russische Académie

(1783) opgerigt.Vooralmaaktezj zieh verdiensteljk (
100rhetbouwen van volksscholen
in allesteden en veledorpen,endeonderwjzerswerden op eenedoelmatigingerigtekweekschool gevormd. Dat dit alles aanvankeljk
ek zelfs lang daarna n0g weinig vruchten
droeg, is nietaan haar,maar aan hetvolksvûoroordeel te wi
jten. O0k de grondweten

dgregtsbedeeling werden aanmerkeljk gewj-

Krim )diein1774onafhankeljkwasgeworden,
om haar vooreeneljt
kentezjnlandaftestaan,
en verklaardevervolgens(1788),datnietalleen
de K rim m aar 00k hethiertoebehoorendeK oe-

ban Onder den naam van '
lh
aurië bj haar gebied was ingeljtil.Evenmin was de Porte in
staat,om den afvalvan H eracli'tts,vorstvan
Cachêti, te verhgeden,toen deze zich onder

de bescherming begafvan hetRussischerjk,
Toen echter tle bjeenkomst van Catharina
metJbzf 11 te Cherson (1787)hetTtlrksc,
he
rjk metnieuweverliezenbedreigde?verklaarde
de Porte aan Rtlsland en Oostenrjk den 00rlog. Catltarina zag bj den vredevan Galacz
(1T91) op nieuw haar gebied vergroot, en
nadatzjeen oorlgg metZwedenreedsvroeger
voleindigd had,keerdeztjhare wapenstegen
Polen,datafkeerigvanRuslands,voogdjschap,
zieh eene nieuwe,vxgzinnige grondwethad
bezorgd(1791).I1overleg metPruissenondersteunde zj de tegenstandersdernieuwe orde

zlgd. De geheime kanselarj,door PeterII1
opgeheven, Nverd nietweder hersteld,en Op
haren lastontvingendeSenaatenanderehooge van zaken en deed deze plaatsruim en voor
Collégiën eene betere inrigting.Onder mede- devroegere leenregteljkeinstellingen,Ja,zj
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bepaalde metPrtlisscn eene nieuweverdeeling Een Russisch geleerde? Pallas genaamd,deed
van Pnlen,waardptv haar gebied in Ukraine op haar bevel eene rels door geheelRusland,
en Lithauen eene vermeerderde uitbreiding 0n de beschrgving daarvan werd Op eene
verkreegtenbedragevan4553D geogr.mjlen. prachtige wtjze uitgegeven.Bchalve duorde
De hierdoor veroorzaakte Opstand van het zucht naar r00m Werd Zj tl'
0t1W0nS V00<a1
Poolsche volk eindigde met de verdcelingvan door dienaar zi
ny
e
n
o
t
g
e
p
r
i
k
keld enweinihetlaatste overschotvan Polen tusschen Rus- gen vierden zoo drlest den teuge
laan wellllst
land,Pruissen en oostenrjk.00klangsvreed- en onmatigheid. Aan haar h0f vermengden

damenweg verkreeg Ruslandeenevelyrooting zich de verwikkelingen der staatkunde met
Z
esrjks,nameljk doordeheerljkheldJever diedergalauterie,en zjbeschonk hare gt
ln(1793) wegens het overljden van Friedricl. stelingen met rjkdommen en waardigheden.
,4$
44
7:1,:/ktanAnltalt-zerbst,den eenigenbroeder
.
Intusschen was ztl ververwjderd van alle
der Keizerin, en door Koerland wegensde zelfzuchtige wreedheid; men zegtzelfs dat

vrjwilligeonderwerping van ditgebied.Gedu- zj slechtséên doodvonnis,datvanPoegatqjew,
rende de laatste rege'ringslaren van Catkaréna onderteekend heeft.De dood van prins Iwan,
ontstond de Fransehe omwentelingq hoewel die metanderemisnoegdeneenezamenzwering
zj die woelingen ten sterkste afkeurde en tegen haar beraamdhad,wordt dporFransehe
allerevolutionairen buiten de grenzenvanhaar schrjvers haar ten onregteten laste gelegd;
gebied verbande, nam ztjgeen aandeelaan de luitenant Ifirowltp'volbragtdat misdrjf
den daaxdoor gerezen oorlog.Devloot,wellte in de meening, dat hlj daarvan gouden
zjt0thulpnaarEngelandzond,voldeedweinig vrtlchten zou oogsten. - Juist was Cathaaan deverwachtingen.In 1795 voerdezj00r- ri4c van voornemen, tegen de Turken op te
l0g met Perzië,en deze eïndigde eerstonder trekken en deze uit Europa te verdrgven,
haren opvolger metden Yrede van Tiiis.
toen zj op den 9den November1796aanecne
Ook binnen'slandhadzjmetvelemoejeljk- beroerte ûverleed en door haar eenigen zoon
heden te worstelen. Gedurende de 20 eerste Paltl I ûpgevolgd werd. In hetJaar 1852

Jaren van àarerege
'ring ging geenjaarzonder verrees te Catharinastad een gedenkteekenter
o1yeroe
d
r
v
o
o
r
bk
.
Nu
eenstraden erpersonen0p, harer eere. Zj wasnietgrûotvan gestalte,
zich uitgaven voor Pder fff
, - dan
we
der vcrhiefdeKozakken-hoofdman Poeg@t#
Telll Mn de D0n de vaan van den opstnd.
Van alle mannen, die zich aan het h0fvan
Catltarina bevondentwas Potemkin deeenige,
die haar wist te leiden, doch hj verkwistte
opk verbazende sommen,om haarin glansen

maar bezat eene indmlkwekkende houding en
schoone blaauwe oogen.Vooralonderschcidde
zj zichdoor bare onverschrokkenheid?zoûdat
niem and haar ooit zag verbleeken ofsidderen.
Zj hield veelvanuitwendigeprachtenvoegde
zich naarde maniexen van het Fralsche Hof.

grootheid te doen leven.Wj vermelden hier
slechts den merkwaardigen triomftogt der
Keizerin naar de zuideljkegewesten,waar
men haar omtrent den wezenljken toestand

deuitwendigeplegtighedendergodsdienst)hield

Zj was naauwgezet in het volbrengen van

zich bj voorkeurbezig metdebepefeningder

geschiedenisen schreefzeergemakkeljklnde
Franscheen Russischetalen.Zj heeftdrama-

des rt
jks op eene bespotteljkewjzemisleidde. tische stukken voor het Rllssische tooneelen

Hier en daar werden in w oeste vlakten be- 0ok gedenkschriften nagelaten.
schilderde houten schuttingen opgerigt, die
Koninginnen'
pcp Enyelqnd,nameljk:
zich uitdevertealsbloejendesteden endor- Catâarinat eene doehter van koning Karel
pen vertoonden;masten met wimpels,op het VIvan Frankrjk en Isabella.Zj werd geboland geqlaatst:moestenvaartuigenverbeelden, ren in 1405,huwde in 1420 m etH endrik V
die er ln kanalen lagen, terw'
dleene groote van Engeland en bevestigde hierdoor de aan-

menigte menschen aan de zi
jde van den weg spraak van dezen op den Franschentroon.Zj
allerlei kunstspelen volbragt en des nachts
voorwaarts Yverd gezonden 0DR hetzelfde
) den
tooneel elders te herhalen. Op
rl
zgtoyt
bezor
gde
a
?
o
t
e
n
%
k
i
n
t
e
Po
e
l
t
a
wa aante
de Kel@
ierl
n ecne getrpuwe voorstelling van den
veldslagjwaarin KaeelXII denederlaagleed.
Catharina begunstigde vonrtsdeEncyclopœdis-

was de xaoeder Kan Ilendrlk VL en huwdey
na den dopd van hayen gemaal,inhetgeheim

metOtven 7'
lf#pr,aan wien zj3zonensehonk.
z
Door êên van dezewerdz/ de grootmoeder
van Hendvik Trll.Zj Overleedin 1438.

Catkarina rczl Aragon, eene dochter van
Ferdinand 11 et- Aragon en Isabella 'pcs Casten en nieuwe wjsgeeren, zooals Diderot, Jzte. Zi
j werd gebûren in 1483) huwde in
Holbaek, d'Alembert (m vooral Voltaire. Zj' 1501 metprins Arth'ur van Wclll,y(een zpon
bestudeerde het beroemde werk van M ontes- van Hendrik V1),dieechterreedsstierfvöôr
g
lïtdbo
.
?
z,ektpein z
j Voornomens WaS,een nieuw de voltrekking van het huweljk. Om den
we
te
Voeren2 en l
tochtde boekerj aauzienljken bruidschatvan 200000 goudgulvan Diderotjwaarna zj hem uitnoodigdetom den te kunnenbehouden,verbondHendrik VII

zich naar Petersburg te begeven, doch zj haar aanstonds met zjn tweeden zoon,die
vond zi
jne denkbeelden hersenschimmig en slechts12Jaar0udwas,dochlateralsHendrik
onuitvoerbaar. Grim , de zaakgelastigde van
gaksen-Gotha, ontvlng van haar den last,om

mededeeling te çloen van al hetnieuwe op

VIII den troon beklom. Deze vel'zette zich

aanvankcljk tegendezeverbindtenis,dol
!h sloot

haar in 1509 na den dood zjnsvaders.Het

het gebied van letterkundeen kunst,en het bezwaar van Wblsey tegen eonhuweljk met
Russlschegezantschap teParjshadeen afzon- zt
jne schopnzuster en vooralzjne hartstggt
derljk departementvoûrdieaangelegenheden. voor Anna Wpleyp waren oorzaak, dat de
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Koning bj den Paus op eeneeehtscheiding
aandrong;toen hj een weigerend antwoord
ontving,verstootte hj in 1533op eigengezag
zjne echtgenoote,die na verloop van 3jaar

dathare voormalige onverschilligheid omtrent
regêringszaken niets anders geweest was dan
eene vermomming; zj had reedsalledraden
in handen en w as in allestaatsgeheimeninge-

overleed.Koningin Maqga I washaredochter. wjd. Onder het bestuur van haren oudsten
Catharina A'
p?ntfrtf,eenedochtervanEdmund Z001'1 Fralls 11 bezat zj een onbeperkten
plt)tl/rtf en eene kleindochter van den hertog invloed) daar de Guise's de teugels van het
.s'

van Norjblk.Hareschoonheid boeideKoning bewind in handenhadden.Zj verzameldeeen
Hendrék VIII zoozeer, dat hj,nahetuit krilg der bevalligste jonkvrouwen om zich
den weg ruimen van alle zwarigheden, in
1540 eene 5de echtverbindtenis methaarsloot.
Zj jverde metltracht vool'de lQ.Katholieke
Kerk en zochtden voortgang derHervorming
in Engeland te beletten.Om die reden werd

heen en onderwees haar in alde ktlnsten der

coquetterie,om de invloedrjkstemannen aan
het H0f telokken,aan haaryersoon te ver-

binden en alzoo geheimen ult te vorsehen.
De dood van Ib'ans11 in 1560 maaktealdie
zj doorharetegenstandersbeschuldigdvaneen listen overbodig, daar Catltarina zelve zich

onttlchtigen levenswandelinvroegerentjd,en, wegensdeminderjarigheid van KarelIX aan
daarsommiregetuigen de waarheid dieraan- het hoofd der zaken plaatste.Nu eensbeguntjging volhleldell, op den lzden Februarj stigde zj de Hugenoten,danwederdeGlbise's

en verkeerde het liefst in een weefsel van
1542 onthoofd.
Catltarina Parr, de zesde echtgenoote van allerlei behendige zamenspanningen. Zj be-

Hendrik VIII.Zj huwdemetdezen in 1543) reidde zich ten oorlog,0161Onderhandelinqen
nadatzj te voren in den echtwasverbonden aall te knoopelz, en knoopte onderhandellngeweestmet lord Latbner Na 'sKoningsdood g0n aan, om zich gereed te maken t0t
t
Tl
mas
ero
nuwde zj metden admiraal
wa
stoe
eneSd
jyz
vezl
ro'
il
gfr
e den strjd.KarelIX was haar speelbal,eu
de Parjsehe bloedbrt
liloft haar werk.T0t
overleed in 1549.Zj
beschermster der Protestanten.
aan dentjd,waarop (na den doodvanKasel
IX)Aàz
ltfrik IIIuitPolen, waarhj koning
Eene Koningin llozFrankrqk,teweten:
Catkarina (?:ï M edieL.Zj werd geboren te w as, terugkeerde,om den troon van FrankFlorence den 3osten April 1519, en w as de rjk in bezitte nemen,belastte zj zich nogeenige dochter vau Lorenzo (W uvdtDci,hertog maalsmethetregentsöhap en zjbeheerschte
ran Urbinoen MagdalenadelaT0'lrdtAltrergne, vervolyens Hendri
k 1I1 geheel en al dool'
eene nicht van paus Clemens VII.Doorlaatst- hare llsten. In 1579 deed zj een nieuwen
genoemde werd zj als dochter aangenomen oorlog tegen de Hugenoten Ontstaan en gronden gedeelteljk in het klooster delle Murate vestte met de Guise's de Ligue.Daarnaechter
te Florence, gedeelteljk aan hethofaldaar onttrok Hendrik III zich meer en meer aalz
opgevoed,zoodatzj weliswaarharenkunst- deheersohappjzjnermoederendeedeindeljk
smaak ontwikkelde?maal'tevensingewjdwerd in 1587 de beide Gulse's te Blois om het
in velerleihoofsche listenen zamenspanningen. leven brengen. Hierdoor was het plan der
I'
rans f,koning van Frankrjk,begeerdede listige vrouw ,o1
z1hetqeslachtder Gulse'
sop
l3-jarige Catltavina t0tgemalinvool'zjntwee- den troon van Frankrjk te plaatsen,vool'
den zoon, later Hendrik 11,en Lorenzowas goed verjdeld;zj revoel
de zich hielvloorzôö
bereid om aan dat verlangen te voldoen elz gekrellkt,datzj zlek werd en den 5denJabem tevenseenebelangrjl
te geldsom in voor- nuarj 1589 teBloisoverleed.

Deze Vorstin bezat eene groote liefde vool'
schot te geven. Catltavina bevond zich aan
het Franstthe hoftusschen dehertogind'Etam- kunst en wetenschap;zj verrjktedeboekerj
pes? de m innares van I'
rans .!', en Diane de te Parjsmet kostbare handsehriften uitGrie.Pt
)
>Jier.
:,de bjzitvan harengemaal,aanvan- kenland en Ttalië,en deed de Tuilerieën,het
keljk in eenezeerlastigegositie,maarwist Hôtel de Soissons en vele andere kasteelen
zich doorhare ongemeelze llstigheid teredden. verrjzen. V0or '
tOverige was eene grenzeHendq'
ék gevoeldeeehtel',in weerwilvanhare looze eerzucht de hoofdtrek valz haar ka-

schoonheld en beminneljkheid,geenerleitoe- raltter; daaraan brart zj alles ten oFer,
genegenheid voûr haar, e1z vatte meermalen het geluk van hare km deren en het heilvan
hetvoornemen 0p,oln vau haar te seheiden, Frankrjk.Harevalsehheidenwreedheidwaren
doch de sluwe Italiaansche had te zeer de sleehtsdienaressen van dielzhartstogt.Daarengunst verw orven van haarschnonvader,dan boven maakte zj zich aalz zoo verregaande
datdeze dien stap z0u gedoogen.Toen Catlta- verlkwisting schuldig,datbj haaroverljden
rlc na verloop van 13Ja
'ren aan harelz echt- hare kas eelz te kortaanw ees van 8 m illioen

relloot kinderen sehonk en zich tevens zeer francs.Zj wasevelzongodsdienstig alsbjgelnschikkeljkbetoondemetbetrekltingt0tzjne loovig. Hare dochter Elizabetlt was gehuwd
uitspattingeu, werd de verhouding dcr beide met Phili
ps 11 van Spanje,en hare dochter
ee,
htgenooten veelbeter,en ten laatsteschonk M aryqretlta m et H endrik 'ptz3; Nararre,later
hj haar zjn volkomen vertrouwen.Hendrik kolzilzg Hendrlk IV.
beklom in 1547 den troon;twee jaar later Eelzige Nederlandsae '
tl
ordfillei
z,nameljlt:
w erd Catltarina gekroond,en gedurende delz
catharùta van .
feï/r:s,eene do:htervan
veldtogt van haren gemaal in Duitsehland hertog Albreel
tt'
pt
zzlBeqeren.Zj werdgtt
boren
(1552) zag zj zich bekleed metde waardig- in 1358 en verloofd aan Eduard,hertog van
Ge
l
de
r.
T
Oen
de
ze
zi
c
h
i
n
1337
naa
r
Hol
land
heid van regentes. Thans en vool'al na den
ttevoltrekken)
dood van haren echtgenoot(1559)bleek het) zou begeven,onlhethuweljl
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sneuvelde hl in den slag bj Biesweilertegen
de Brabanders.In 1379tradzjinhethuweljk
met W illem van G'lflià en overleed kinderloos
teHattem i111400,waarnazj inhetklooster
Munnikhuizen bj Arnhem begraven werd.
Catltarina ll
tzoz Cle6 Zj was de oudste
dochtervan Adov'
,hertog van CJ:F en Maria

'wzlB o'
t
argondiè,huwde ln 1424 m etA erno'llt,
hertog ran Gelder, maar w erd m eer en m eer
afkeerig van llaargemaal,'tgeen nietw einig
medewerkte t0t de snoode behandeling,door

haar zoon Adov zjn vaderaangedaan.Toen
de oude Hertog in het bewind hersteld was,
sleet zj,door dozen veracht en doorharen
zoon verlaten,hare dagen Op het huiste L0-

t0thgogleeraarin hetburgerljk regtteSiéna.
In 1517 voegde hj zich bj de orde der D0minicanen,werd in 1546 bisschop van Minori
in den Kerkeljken Staat,woondehetConcilie
teTrente bj en overleed teNapelsden 8sten
November 1553. Hj was een jverig tegenstal
zdel-derHervorming,zooalsbljktuitzjne
geschriften nAjologia pr0 veritate Catholicae
ideiadversus lmpia acvalde pestiferaLutheri
dogmata (1520)''en rspeculum haereticorum
(1532)''. Voorts heeft hj vele anderestrjdschriften en verhandelingen overbepaaldeleerstellingen illhetlichtgegeven.
Cathartlne,eene extractiefstofvansennebladeren (Cassia Senna),wordt verkregen,

bith,overleed aldaarvermoedeljk in 1476en wanneer men het alkoholisch extract met

is in het Karthuizer klooster te W esel be- water en het fltraatmetloodsuikerbehandelt.
Na de verdamping bljft zj achterin degegravon.
Catltarina '
pt
zz
3 Gelder,de Jongste dochter daante van eene geelachtig-bruine, amorphe
van devoorgaande.Zj werdna hetsneuvelen massa, die oplosbaar isin water enalkohol,

van haren broeder Adolf voogdesover diens doch nietin aether.Lood-azjn en lood-zuur
minderjarigen zoon Karel,
tm;Eymond en re- doen haar als een geelpoederneêrslaan;aan

geerde met evenveelkracht alsverm etelheid. haar is vooral het purgêrend vermogen van
Zj deed alhet mogeljke om hetgezagvan sennebladen toegeschreven.
Cathcart.OnderdezennaamvermeldenNçj:
haren neeftegenover M aaûmiliaan 'tltzl OostenW illiamt
graaf Cathcart,een Britsch
r'
t/à tehandhaven,doch deGelderschenzagen
zich genoodzaakt,laatstgenoemde in 1481 te generaal en staatsman.Hj werd geboren den
huldigen.Toen Karelvervolgenswederin het liden September 1755, Agas de telg van een
bezitkwam van zjnvaderljk erfdeel,sohonk 0ud Schotsch geslachten vergezelde reeds op

hj haar vool'haarleven de stad Gelder,çn
zj overleed aldaar in 1496.
Cathavina Wdl-/cc van Xtzd.
st
w ,geboren in
1578.Zj was de 3dedochtervan Willem I,
prins '
vae
t O'
ranje,en Cltarlotte '
?lzlBonrbon,
trad in het huweljk met I'
ili
ps Lodet
vl
jk,
graafltan Jflzll'lf,en Overleed in 1G48.
Catharina-orde (De) werd ingesteldin

ls-jarigen leeftjd zjn vadernaar Petersburg.
Laterstudeerde hj te Glasgow ,nam in 1777.
dienstbj hetlegerenonderscheiddezichdoor
zjne dapperheid in den Amerikaanschen 00rlog.In 1786 werd hj in Schotlandt0tvertegenwoordigend pair gekozen en bekleedde die
betrekking gedurende 5achtereenvolgendePar-

lementszittingen.Voortswerdhjt0tbrigadier

1:14of1719doorPeterdeGrppfetergedachtenis bevorderd en nam in 1793 deelaan den veldaan het moedig gedrag en den wjzen raad togt in Vlaanderen, hielp Ostende ontzetten
van zjne gemalin Catltarina,toen hj zich in en Zag zich in 1794 bevorderd t0t generaal-

Moldavië in een gevaarljken toestand bevond. maloor.Nadathj den 8stenJanuarj 1795aan
Zj isin 2klassenverdeeld,nameljkinGroot- de Franschen bj Buren een bloedigen slaggeen Klein-lfruis,deK eizerin is grootmeesteres, leverd had,benoem de GeorgeIIIhem in1797
het feest der Orde wordtgevierd Op den 15den t0t chefvan het 2deregiment derljtkarde,
November, en het ordeteeken is een donker- in 1801 t0t luitenalzt-generaal,en in 1803 t0t
rood lint met een zilveren zoom.De ridders opperbevelhebber in Ierland. In 1805 werd
der eerste klasse dragen een breed kruis van hp belast m et eene diplom atische zending

brilanten meteen ovaalmiddelschild,waarop naarkeizerAleœander .
!'
,en in Julj1807 zag
zich het beeld der heilige Catharina bevindt, hj zich aan hethoofd yeplaat
stderlandingsen op het lint het opsehrift rv0or liefde en troepen bj de expeditlo naar Kopenllagen,
Vaderland'', - voorts eene achtpuntige ster waarna hj t0t pair en viscount verheven
van brilanten met een rond, rood middel-' werd.Daaxenboven werd hem in 1808dedank
schild en hetzelfde opschrift.Die der tweede gebragt van de beide Huizen van het Parleklasse, in 1797 door keizer Pal!l gesticht, ment.In 1812 ging hj nogmaalsalsgezant
dragen aan een smaller linteen gouden kruis, naar Rusland, vergezelde keizer Aleœander
metbrilanten versierd.Op deachterzjde der gedureude de veldtogten van 1813 en 1814
beide kruisen ziet men een nest metJonge en nava deelaan de congressen van Châtillon
adelaars op den t0p van een ouden toren,en en Aveenen.Den 18denJunj 1814 ontvinghj
aan den voetvan dezen 2 oude adelaars met den titelvan graaf,en hj overleed t
len17den
slangen in den snavel.
Junj 1843,nadathj zjnelaatstelevensjaren

Catharinus (Ambrosius),een verdienste- op zjn buitenverbljfCartsidebjGlasgow had

ljk R.Katholiek yodgeleerde,in1487teSiéna doorgebragt.
geboren, heette elgenljk Laneelotus To/ïf'
ll,
v
en was op zjn 16deJaar reeds doctor in de
regten. Hj bezocht de voornaamste universiteiten in Italië en Frankrjk en verwierfdoor
zjnevoorlezingenentwistgesprekkengrooten
roem, zoodat hj zich weldra benoemd zag

Charles Azfrrtxy,lgrd Catheart,eerstbekend
onder den naam van lord Greenock,oudsten

zoon van den voorgaande.Hj werd geborcn

den zlsten D ecem ber 1783,woonde den slag
bj '
W aterloobj,werd vervolgensgouverneur
van Edinburgh-castle, in 1830 generaal-ma-
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Joor,bekleeddein 1851denpostvanluitenant- 80000man;toch ondervond hj btldebelege
generaal en opperbevelhebber in Canada,en ringvan Nantesgeen voorsyoed,wantbj de
na zjn terugkeer dien va'
n commandantvan laatste bestorming werd hp gewond en verhetwesteljke militaire district in Engeland. volgensnaarSt.Florentgebragt,waarhjden
Hj overleedin .
Julj 1859.
lldenJulj1793overleed.Gedurendedienoorl0g
George CJJACJrJ,een broeder van denvoor- sneuvelde bjna hetgeheele,talrjkegeslacht
gaande.Hj werd yeborenin 1797,studeerde van Cathelineau,m aar deOvergeblevenekindete Edinburg,nam ln 1810 dienstbjhetleger, renvandenopperbevelhebberwerdennadeResvergezelde zjn vadernaarRtlslandenwoonde tauratie metaanzienljke pensioenen begiftigd.
met hem de veldtogten bj tegen Napoleon I Catherw ood,eenEngelsch schilder,reisde
t0taan decapitulatie van Parjs.Hieropheb- van 1839 t0t 1841 door Midden-Amerika,en
ben zi
jne hoogst belangrjke DCommentaries vertoefde geruimen tjd in Yucatan,waarde
0n the w ar in Russia and Gqrmany in 1812 Overbljf
selen derOudheid zjneaandachtbezig
and 1813'' het liehtgezien (1850).Hj begaf hielt
len.Later sehreefhj pviews ofancient
zich vervolgens metzjn vadernaarhetC0n- monuments in Central-Amerika, Chiapas and
grès te W eenen 0n nam later alsadjudant Yucatan (1844)'',en de 25gekleurde steenVan W ellington deel aan de veldslagen van drukpl
aten van ditwerk zjn naarteekeninQuatrebrasen Waterloo.In 1818werdhjka- gen van Catlterwood vervaardigd.De voortrefpitein,vergezelde W ellùt
ytonnaarhetCongrès f
eljkheid dierylaten wordtzeergeroemd.
te Aken en in 1826 naar Pruissen,verkreeg
Catheter ls de naam van een heelkundig
in 1828 het commando over een regiment instrument, dat de gedaante heeft eenerr01-

infanterie,waarmedehjachtereenvolgensnaar rondehollebuis,nabj den t0p van eeneopeNieuw-schotland, de Bermudas-eilanden en ning voorzien,envankaoetsjoek,getah-pertqja
Jamaïca vertrok,dochverwjderdezich in 1834 of zilver vervaardigd is.In de eerstegevallen
uitdeadievedienst.In 1837,bjdenopstand ishj buigzaam ,in hetlaatsteOnbuigzaam.Hj
in Canada,werd hj erbenoemd t0tcomman- dient, om in de pisblaas te w orden ingebragt

danteener brigade cavalerie, en kort daarna en alzoo eene loozing der urinetebevorderen.
t0t opperbevelhebber der troepen ten zuiden M en heeftdan o0km ans-envrûuwen-catheters.
van deLorenzo-rivier.Hjdemptedenopstand, O0k heett men zilveren catheters. bestem d
keerde in 1844 naar Engeland terug,w erdin onz de Eustachiaansehe buis te Openen,alg1846 aangesteld t0t deputy-luitenant van den mede n0g andere,welke dienen,Om zelfstanTowerj en zag zich in 1852 belast met het digheden in de maag te brengen ot
'daaruitte
opperbevel tegen de Kaffersaan de Kaap de verwjderen.

GnedeHoop,waarhjweldraderustherstelde.
In den Russisch-Turkschen 00rl0g verkreeg
hj alsluitenant-generaalhetcommando 0V0r
eene afdeeling van het leger van lord Raylan
en sneuvelde bj Inkerman den sden November 1854. Zjne pcorrespondence relative to

Catilina (Lucius Sergius), de aanlegger

der bertlchte,naar hem genoemde zam enzw ering te Rome,was een telgvanhetpatricische
geslachtderSergiërsenwerdgeborelzomstreeks

het jaar 108 vôôr Chr.Van zjnejeugd is
niets bekend,doch zjn aanzien in den Staat
his military operationsin KaFraria''isin 1856 bewjst genoeg, dat zjne Opvoeding geensin hetlicht verschenen.

zins verwaarloosd was.Reeds gedurende den

Cathelineau , de voornaamsteaanvoerder burgeroorlog kwamen de ongunstige txekken
der Vendêërs in den strjd tegen de Fransche van zjn karakteraan den dag.Alsaanhanger

republikeinen,werd geborenden 5denJanuarj van S'
ltlla bragthj M Mariu GrcJ$#14$I#
1759 te Pin-en-Mauge en wasbjhetuitbarsten om het leven, vermoordde met eigen han;
der Revolutie een gering koopman in linnen. Q. Caecili'
us,den echtgenoot zjner zuster,
In hetvoorjaarvan 1793 plaatstehjzichaan en liet (lo:r eene bendewoesteGalliërsolzderhet hoofd van wederspannige recruten in de scheidenepersonen tlitden wegruimen.Voorts
Yendée en behaalde reeds aanstonds, den gaf hj zich overaan allerleiuitspattingen en
loden Maart 1793,twee belangrjke overwin- werd zelt'
s beschuldigd van eeneongeoorlûofde
ningen. Bj de verovering van het kasteel verstandhouding meteene Vestaalschemaagd,
Jallais kwam hj in hetbezitvan kanonnen, zoodathj alleen dogrdeninvlnedvanaanzlenen na het innemen der stadChemilléverkreeg ljkebloedverwantenaaneenegestrengestrafonthj allerleiwapenen.Hetgeruchtdezerwapen- snapte;h!jverleiddevelejongelingent0tbuitenfeiten verlevendigde overal den moed zjner sporigheid,om hen vervolgens t0tmagtelooze
padj en vervulde dereptlblikeinenmetschrik. werktuigenvanzjnwi1tevernederen.Nadathj
Reeds den 15denMaartovermeesterdehjCh01- als quaestor w as werkzaam gew eest,onderlet, dat door eene bezetting van 500 man en scheiddehjzichinden00rl0gtegendeMacedoeene sterke artillerie verdedigd w erd.Cathe- niërs)bekleedde hetambtvanpraetorenbegaf
Rzlet:'
?zwas bescheidengenoeg,om teverklaren, zich alsstadhoudernaarAfrika,waarhjzich
dat hj geene voldeende bekwaamheidbezat, zulkeverregaande afpersingenveroorloofde,dat
om aanvoerder tt) wezen, en plaatste zieh hjvrt
lchtelooszochttedingennaarhetconsulaat.
onder de bevelen van Boneha'
mp end'
Elble) Deaanklagtechterwisthjdoorhetomkoopen
maar zag zich totth na de innemlng van Sau- van & Olp#ï1Id, den vertegenwoordiger der
mur,den 12denJunj 1793,doorheteenparig Afrikanen, te vernietigen. Om het hoogste
besluitvan aldeaanvoerderst0tOpperbevelheb- gezag en alzoo de gelegenheid te verwerven,
bervan hetKatholiekeenKoninkljkelegerbe- zich zelven en zjne vrienden van rjke
noemd.Nu bevond hj zich aan hethoofdvan provindön te voorzien) vereenigde hj zich
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met P. ailfzrpzlïsd en P.&9sfîltz,een neefdes
dictators,die in 67 vöôr Chr.dooromltooping
hetconstlls-ambtverkregellhad,maar 0nldie
reden kort daarna weder afgetreden was,e1&
beraam de m et hen eene eerste zamenzwering.
Dtlaanslag werd ecllter verraden,en Catilina

nloestdeuitvoerinr t0tgunstigertjduitstellell.
Hj bepaalde die In demaand Februarj,en
plaatstedeinvloedrjkste senatoren 011deljst
der ballingi)n, doch o()k deze joglng leed
schipbreuk.Niettel
uingellootCatiltnaLjvool'
tdllriug de gunst des volks, onderhield eene
vrient
lschappeljke betrekkingmetCl'
ass'
usen
Caesar,eu werd zell'
s (1001-Cicero als regtsgeleerde bjgestaau.(
In llet begin vanJunj in
llet jaar 65 seheen 5'oor Catilina llt'tregte
tjdstip aangebroken,om heteonsulaatteverwerven. Het aantal zjner aanhangers was

grooter dan ûoit, de Staatwas berool; van
den stetln der soldaten, daar deze zich met'

Pompe
j'
as eldersbevol
zden,en de oudekrjgs-

knecllten valz 8ulla,die in Etrurië gevestigd
waren,zagen metverlangenuitnaare0n burger-

ot
jrlog.De heimeljkezamenkomstenvanCatil'
lna en zjnevrientlen en dealdaargellomene
besluiten w erden eohter door eene zeltere
I'ltlvilt verraden,en Cicero tastte hem metdie
gegevens regtstreeks aan in den Senaat en

ligchamenwarenindenStaat?heteenemagteloos

en meteen zwak hoofd (Cteerh enhetandere
sterlt,maarzonderhoot'
d(hetvolk),envoegdeer
bj,dataanditlaatstegeenhoofdz0uOntbreken,
zoolaug hj slechtsleefde.Na dezebedreiging
werd tloor den Senaat de hoogste magt aan
delz Consul opgedragon en eene gewapende
bezetting geplaatst, w aar zulks noodig was.
Toen w einige dagen later L. Sceilï'lf.s in den
Senaat een brief tlit Faesulae voorlas, vermeldende,datdemede-zaâmgezworeneM anlius
de waptms gegrepen en een leger verzameld

had, deed deSenaatdesgeljlkssoldaten werven en boloofdeaanzienljkebelooningen aan
hen, die iets omtrent de zamenzwering konden mededeelen. Catilina nam aanvankeljk
den schjn aan als ware hjonschuldig,en
bood aan,ol
u zich vrjwillig in den kerker
te begeven, hetgeen van de hand w erd gewezen.Hj heehtte er nietveelaan,datL.
T4&lfl'
lf,
s hem wegens openbaar geweld aanklaagde en tegen hem inbragt,datzjnebenden des nachts een vruchteloozen aanvalhadden gedaan op Praeneste, want hj behield
de gunstdesvolks,en geloofwaardige schrjvers verzekeren,dat de Staatzich in die dagen in een gevaarljken toestand bevond.Bj

eene nieuwe zameuspanning besloot Catilina,

beschtlldigdehem van de snoodstemisdrjven, tlen algemeenen opstand in geheel Italië te
zoodat niet Catilina,maar Cicero t0t eorsten verwekken en verdeelde aanstonds de rollen.
consulverkozen werd.Naastdezen koosmen Ilj z0u zitth aan hethoofd plaatsen dert1
'oe0.Antoni'us,een vriend van Cicero.Aaneene
be
digi
hse
llhul
a wi
stnghjW0g01
lS moord in (
10 dagon Van
k
to 0l1tk01110n, 0l1 d0 Zam 011zw ering w as (1001* de verkiezilzg van Cicero
welgesellokt, niaarllog geenszins Olztbonden.
Van dien ttjd ajr streefde Catilina naar zjn
doel m et gewelddadige middelen.Hj verza-

pen in Etrurië: en anderen m oesten Itome

aau devierhoekeninbrandstekenenzjneaanzienljksto tegenstanders vermoorden.Daarna
z0u hj-zelf verschjnen en zich van de stad

meester maken. Daar echter Catilina Rome
nietkolzverlaten alvorens Cicero gt?dood was,
deden 2 ridders hetaanbod,om dienm an den
melde wapensel1krtjgsbehoeften,deedtroepen volgende morgen Om het leven te brengen.
werveni1lEtrtlrië,vermeerderdehetgetalzjner Het plan werd verraden en leed sehipbreuk.

liemla riep Ciceroden Senaatbjeen en del)d
aanhangcrs, zocllt Antonilts naar zjntlzjde lover te halell,deed doorM attli'
tsdekrjgs- er in tegenwoordigheid van Catilina zjne
lieden van S'
ull@ in eene gunstige stemming eerste w elspl-ekende redevoering tegen hem
brengen,onderhieldgew apendemannellteloom e, hool'
el. Dtlze zocht zich aanvankeljk met
maakte voorbereidselen om de geheele stadin

eene doem oedige stem te verdedigen, maar

brand te steken en waarsclluwdezjneaatzhan- toeu zidz een luid gemor verhief, verliet
gers,om zichiederoogenblikgereedtellouden. hj woedend de zaalen begat'zieh naarzjn
Cicero verjdelde evellwel diellaal
zslag door legcr in Etrurië. De leiding zjner belangen
gepaste maatregelen.l'
lj verzekërde zieh vall teRol'
t1t
?droeg hj ()p aan C.Cd/le.
ç1I,
< en P.
l
4llf.
$. AVèIverhieven zich nu de vjauden
de medewerking vallzt
jn ambtgenoot C.x4.
zà- fz/gfz
toni'
ts dool
'aan dezellde rjkeprovincieAlace- van Cieero en beschuldigden hem van hetfeit,
doniëaftestaan,en deed eenetieujarirebal- dat hj geweld had gebruikt tegen een achlingschap,alsstrafvoordezulkttn,diezlch bj teuswaardigen burger!maar spoedigverscheen
het dingen naar eerambten aan omkoopiug de tjding, dat Cattlina met Manlius zich
.

hadden sehuldir gemaakt?t0twetverheffen. vonrbereidde voor den oorlog en zich met de

Catilina nam elndeljk het besluit,om Cicero teekenen (lor hoogste waardigheid had beten dage der eerstvolgende volksvergadering kleed. De Scllaat verklaarde daarop btlidell
te vermoorden,doch laatstgenoemde,daarvan voor vganden des Yaderlands,waarna Antos tegen Calilina te velde trok en Cicero
onderrigt, stelde die vergadering uit en open- zlfzf,
baarde de aanslagen van zjnbelagerin den achterbleef 01n vool-de veiligheid van Rome
Senaat. Dâârgafhj eene naakte voorstelling te waken. Niettemiu was het volk nog zllttl'
van de zamenzwering, die, in de duister- aall Catllina verknooht:en zelfs hadden vele
nis uitgebroed, eindeljk aan het licht was aanzienljlte Romeinen zich aan zjne zjde
gekomen, en riep Catilitla op)om zidlvan

gesehaal-d.Inttlsschen deed zitsh te ltonle,na

die aantjgingen te zuiveren.Hetantwoordvan het vertrek van Catilina,gem is van etlllheid
'mgezworenen gevoelen.DemeesCatiblna gettligde van zjne vermetelheid:hj onderde zaâ
achtte het niet de m oeite waard,Om zieh te ten vau hen waren liedentdie llun vcrmogen
veralltwoorden:docllverlklaarde:dater twee haddellverkwist?zoodatzj op winstgcvendc
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staatsambten 01 11tl op eene volkomene 0m- had,maar zjne gelederen werdenweldraverkeering van zaken hoopten.Zj zochten zelfs broken, waarna de zamenzweerder zich in
gezanten der Allobrogen yoor hunne bedoe- hetmidden dervjanden stortteen in hetgelingen te winnent dot
lll deze deelden het ge- woelder worsteling sneuvelde.Antoni'
tbszond

hoordemedeaan Q.Inabi'
tt
s S'
JZI
t
?J: die over zjn hoofd naar Rome, en ook de overige

hunnen staat gesteld was, en zoo kwam dit zaâ
'mgezworenen Tverden gevangen geno:âen
alles aan C'
lcero ter ooren. Laatstgenoemde 0n gestraft. Z0o eindigde dezo raerkTvaardige
svist nu door middel dier gezanten nadere zamenzwering) die Cieero m et r00m 0Verbjzonderheden omtrent de zamenzwering te laadde, doeh tevens een tjdperk deed aanweten te komen.Deze moesten zich brieven breken Van onrtlst en partjschap, hetwelk
VaR Catzlina zoeken te versohaffen,waarin niet eindigde voordatdeRepubliek zelveOnder
hj zi
jno lttl11)(,14 blootlegde.Ditgeschiedde het gewigt van het driemanschap van PomJ'ts Crass'
as e1
& Llpid'
ts ineenstortte.
en toen zp nu uitRomereisden,werden zj 'J
volgens afspraak opgepakt en van die brieven
Catinat (Nicolas de), maarschalk Va1
beroofd, welke Cieero overlegde aan den Frankrjk, werd geboren te Parjsden lsten
Senaat. Dit maakte een diepen indruk op September 1637,studeerdein deregten,maar
het Romeinsche volk ? en eerstnu gevoelde begaf zich vervolgens in militaire dienst en
men , welk een dl'eigend gevaar was afge- onderschei
ddezich bj debelegering vanRjs-

wend. Men besloot een dallkfeest (suppli- sel (1G6;)in tegenwoordigheld des Konings
catio) aan de Goden tewjden voorde o1At- zoozeer,datllj alsltlitenantbj deljfwacht
dekking der zaâmzwering, en Cieero werd werd geplaatst.T11 deze betrekking w oonde
waardig verklaard, den naam valzrVaderdes hj develdtogten bj van 1672 t0t1675,werd
Vatlerlands'' te (h'agen. Tooh verkeerde de in 1676 gevoegt
l bj den generalen stafvan
consulbj voortdming ineen hagc,
helt
jkentoe- dan maarschalk de Wpc/àd/brfen kort daarna
stand. De zaâ
'mgezworeuen zonden ht
m no belzoemd t0t commandantvan Cateatl-cambrehandlangers on(ler het vollt, o1u (lit op te sis, toen t0t brigade-generaalen gouverneur

rujen en om de slaven elz vrjgelatenen van Duinkerken en eilzdeljkt0tinspccteur-geaan te sporen, de gevangenen met gew eltl neraalvan hetleger.In1G81werdhjmaréchal
uit dell kerker te halen. Cicero deed lzt4etm de camp en versterkte Casale.Tebetreuren is
beroep op den Senaat en legde aan ditlig- het, dat hj ook zich leenen moestt0t verchaam de vmag voor,h0e men handelelz zotl vglgingderAvaldenzen)waarbjmeerdan15000
met de zaâ
'mgezworenen? De pas gel
kozen van dezen ongeltlkkigen om hetlevenkwamen.
constll Dee. &ltTP'.f.
s was de eerste, die het In 1687 werd hj got
lvernem-vanLuxembuxg,
woordnam ,en hjsprak hetdoodvolzl
zisover onderseheiddezichalsluitellant-generaalbjde
hen uitq zoo deden ook de oud-eonsuls m et belegering van Philippeville zooweldoorberauitzondering van J'
ttli'
tts Caesar,dievooreene denheitlalsdoo1
*persoonljkedapperheidenveraltjddm*
endeballingsehapstemde.Reedsscheen kreeg het opperbevelin Glllik enLimbm-gmet
dit gevoelen bjvalte vinden,toen M .Oc/t
? den last van Llmrois, olu het land terdege te
zich aan de zjt
lo van k
bllan'
t
ôs voegdo en verwoesten(bien bl
'ûlel'
l,waarbjhjeehteralle
diens llitspraak deeddoorgaan.D egevangenen menseheljkheid nietuit hetoog verloor.Hj
werden geworgd, e1& C'lcero maaltte methet bragtdeuhertogvan Savoye,diemetdenKeizer
êihne wool'
d rvixertlnt (zj hobben geleefdl'' enmetSpanjeeengeheim verbondgeslotenhad,
die gebeurtenis aan hetvolk bekend.Inmid- den 18denJunj 1690bjStalàrdaeenenederlaag
dels wachtto Catilina Op de uitvoering van t0e,veroverdo St
lsa el1belegerdehetvolgende

'tgeen hj aan zjne medestanders te Rome Jaarmetgoed suecèsNizza?Cal-magnolaenhet
hadopgedragen.Vanzjnebenden omstreeks kasteelMontemigliano,maarve1'lool*tevensdoor
t2000 m an sterk

was slechts het4de ge- den dood van Lo'
arois eelzmagtigen stetln.Den

deelte valzwapensvoorzien,weshalve hj bj 4denOctobel.1693 versloer hj met40000man
de nadaring van A vtloni'
tts llaar het gebergte hetvjandeljkl
)leger,datzlehonderdebevelen
van Etrtlrië trolt en het gevecht vermeed. van den hel-tog van Saroye el1prins Ettcqeni'
as
Toen (,1- dc tjding aankwam van de gebet
lr- ttlssdlen de beken Cisola en N0l1 bevond.In
tenissen te Rome,zag hj zich dooreengroot den loop van datJaarwerd hg benoemd t0t
aantal der zjnen verlaten en htjspoedde zich maarschalk van Frankl'
gk, bragt den vrede
naar Pîstoria, om vandaar langs bergpaden te Turjn (29 Augustus 1696) t0t stand en
naar Gallië te ontsnappen.Dolsl
& Q.lfetell'
as begaf zieh a1s bevelhebber naar Vlaanderen,
Celer sneet
l hem den weg af,en hj kon den waar hj zich weldra van de vesting Ath
strjd nietlangerOntwjkel
z,daarOokAnlonilbs.
, meester maakte.Na den Vredevan Rjswjk
die hem gaarne had laten ontvlugten, dool* (30 Oetober 1G97)vestigde l1j zieh te Parjs
zjn quaestorgenoodzaaktwerd,01
41hem aan en leidde er een am bteloos leven,totdat hem
to vallen.In Januart
j.63 werden de tl
-oepen in 1:01 hctt ogperbt
lvel ovel-(1o Italiaansehe
w()r(l opgetlragtxn. Den
handgemeen. Catiliha spool'
do (
1o zjnen aan troeptln te Alllaan '
dool*eene welsprekendo rede)Om moedig te 9den Julj van dat jaar weld 1tj bj Carpi
volharden,en hjtoondedool-zjn beleid,dat joslagl.n en legt
le zjn comluando net
ler:do(.
h
hj een ervaron veldheermogtgenoemd wo1- l1z 1.102 Mras htj 'weder bevelhebber in (lelz
E
l
z
as.
1
f
O
r
t
daar
na
na
uz
hi
den.De ziekeziy
tlotlîlt,
nwerd dool'zjnlegaat
-J z
j11(ll
i
'
ltslag,en
P:fê-whf.
g vel.
vangt
èl.Aan beitleztjtlen streed (lve'
rleed dtnl'
l 25sten Fellrual-.iJ
- 1)-1.2 op zjll
men met moed; Ca.til'
lna betoolldo et'ne dap- kasteel St. Oratien bi
j St. llenis. Catinat
perheid,die Pelrqjlt.
%nietvan hem velwac,
ht belloort fot tle lltàstlà genf-l-aals valz Lodelvî
jk
V.

IG
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XIV,
.hj wassoldaatin den schoonsten zin sehuldig gemaakt. Sieraden)kleederen,huisdes w oords,dapper maar voorzigtig)gestreng raad en zelfsjolzge slaven werden geschat,
maar alle ontberingen zjner manschappen 0n, wanneerdewaardevoor éénP0rS00n m00r

deelend,alles ten offer brengend Oln de over- dan 15000 as bedroeg, m et eene lo-voudige
winning te behalel
z,maartevenshoogstonbaat- belastilzg b.ezwaard.De gewoolzte,olu huizen,
zuchtig.
villa'
s en pleinen metsdlilderjel
z en stand-

Cato.onderdezen naam vermelden wj: beelden teversieren,beperktehj dool-kraehM. Tt
vcifr.
: Censori'
lts CJJP, ook de znï/z: tige maatregelen. Hj lette slechts Op het
(sapiens)ot'deo'
dderetluajol
*lbjgenaamd)de belang valz den Staaten werd hierdoor wel
telg vau een nagenoeg onbekend geslacht, eelzsonbilljkjegensde burgers;i1
zhetalgegeboren te Tusct
llum omstreekshetjaar236 meen kende hj geene gematigdheid,zoodat
v(
5ör Uhr. llj bragt zjne jeugdige jaren bj sommigen weleenshetvermoedenOprees,
door ophetlalzd e1zdoordrony zich zoodanig dathj meerdepersonen straftedan hetmisvan den geest der otld-Romelnsehe standvas- drjf.Hj meende,dathj strjd moestvoerel
z
tigheid,matigheid en eenvoudigheid,dathj tegen den geestdestjds,en hetvaltniette
gedtlrende geheel zjn leven een krachtige loochenen,dat hj dien miskende.Hjjverde
steunpilaarbleefder Republiek.W eldra begaf' tegen de verkeerdheden vanafzonderljkeperhjzich naarRome,nam opl7-jarigenleettjd sonen,maar niettegen die der geheele Reptldienstbj hetleger,verkreeg dewaardigheid bliek. Zjne vjanden waren oorzaak,datde
vau tribuun en woonde de verovering van

Tarente(209)en deOverwinnil
zg opHasdrnbal
l)j (207).Van den vrjen wintertjdmaakte
hj gebruik,om zich t0tregtsgeleerdeen redel
zaartevormen,enhjwonvervolgensbjval

Senaat de door Cato verordende verpachting
de< tollen ophief,en dathetvolk hem wegens

misbruik van zjne magtalscensort0teene
geldboetevan 2talenten veroordeelde.Hiardoor

eehterliethj zich geenszinsafschrikkelz;het

genoeg?Om in 204 metT.Seipio alsquaestor gezag van den gestrengelzcensorin den Senaat

naar Slcilië te vertrekken.In 199 werd hj
aedilisen in hetvolgendejaarpraetor,terwjl
hj zich vervolgensals propraetor naar Sardinië spoedde.Hier volzd hj geellegelegenheid om dapperedaden teverriytell?maarhj
verwierf dotl-zjl
ze ol
zbaatzuchtlgheld en door
zjnegestrengheidjegensdeRomeinschewoekeraarsdealgemeeneachting.Hoewelhjzich
tevens vele vjanden maakte, werd hj met
zjn vriend L.T'
Wf6iï'
lf.
$I'
laecltst0tconstllgekozen (195).Zjne gestrenge beginselen verwekten veeltegenstand,vooralbj de vrotlwen) tegen wier pronkzucht hj vruchteloos
jverde. Tn het volgende Jaar viel hem het
Oproerige Spanje als wingewest ten deel;hj
veroverde hetin roemrjke geveehten en ver-

werd allel
zgsgrooter,ook bjberaadslagingt
m
Overbuitenlandsoheaal
zgelegenheden.Hjwist
delz Senaat van harde maatregelen tegen dc
atkallige Rhodiërstertlg tehoudenen bezorgde
aan 800 verbannen Achaeërs verlot',om naar
hun vaderland weder tekeeren.Deafkeervan
Cato van al wat vreem d was, streltte zich

ook uit t0t de Grieksche besehaving;hj be-

schotlwde Sl
krates a1s een babbelaar e1zIs(;C'*IrJ6.9 als een vervelend en pedalzt redenaar,

en hj verlalzgëe,dat een Atheensch gezantschap,hetwelk te Rome wjsgeerigev()ol
*lezingen hield,weggezondenzot
lwordell.Vooral

heeft hj zieh vermaard gemaakt dool- zjn
onophoudeljk aal
zdringen ()p de verwoesting

van Carthago, de mededingster van Rom e.

h
oogjedewaardedeslandsdooreenebetere Toen hj zich in 157 met eigen oogen van
ontglnning der mjnen,zoodat de Senaathem den vernieuw den bloeidierstadovertuigdhad,

een dankfeest bereidde. In 190 voerde hj besloot hj iedere redevoering in den Senaat
bevel Over het leger als legaat onder den met de w oorden rATool'tshotld ik hetervoor,
consulM anlzàsH cï/ï'
lf.s Glabrto, en w èltegen datCarthago verwoest moetworden (Ceterum
Antloelt'tts van Syrië en hetgelukte hem ,den censeo, Carthaginem esse delendaml''.Hj
vjand, die zieh te Thermopylae verschanst beleefde eehter den va1dier stadniet,enovem
had, tertlg te w erpen en t0t den vrede te leed in den otlderdom van 85 Jaar. Zjn
noodzakelz.Nu kreeg hj valzden const
ll, die uitw endig voorkomelz droeg den stempelvan

hem vöör het frontvan hetgeheeleleger 0m- zjn i
nwendig levenqhj had eene hoogej'
earmde,den eervollelzlast,Olu aan den Senaat stalte, e0n strengen blik en eene ltrae,
htlge

en hetvolk de tjding des vredesovertebren- stem.Hjverstaalde zjnjzeren ligehaam tloor
gen,nadat hj zieh van de trotlw dermeer werkzaamheid en onthouding; bj hem ontzuidwaarts wonende Grieken verzekerd had. waarde m eu geen zweem van w eelde f)f zin-

Daal
-luede neemt de krjgsmansloopbaan van genot.llj was een uitsteltendeehtgenot)t(
)1z
Cato.eelz eillde, doch des te merkw aardiger vader,koud el
&onvtllbiddeljkJegenstle aanplaatsbeklt
ledthj van dien tjd at'indenSe- zienljken,mild jegtms hetvolk,onolnkoopnaat en op het Fortlm , vooral wegens zjn baar en volltomen regtvaardig.Schoonwelwilhevig jverel
ztegel de toenemeude weelde en lendjegenszjneminderen,washjeengestrenge
hetvreeseljk zedebederf.T1z184 werd11jmet meester voor zi
jne slavel
z,en hj zorgde met
Flaceus t0tcensorgekozelzenverkreegweldra naat
lwgezetheid vot
nr zjne zaken?zoodatllj
dtlol
, zjn hevigen strjd tegen alle Ondeugden doar landbouw en veeteelt een aanzielljk
lj bezateene oltgemeene
den naam valz Censogûns. llj waagde het, verlzzogen verwierf.l'
7senatorenaftezettenwegenshunergyrljken geestkraellt?een seherpzinnlg verstalld ltlzeene
levenswantlel,en verwjdertle L.s'
cï
.
pzo Asia- rtlnre maarwegslependew elsprekendheid,zooloc'lf.: uit de riddersellap op hetverm oeden, dat hi
j de ltonzeinsche Demnstl
tenes werd
dat hj zidzaan verdtlistering valzgelden had genoemd.Hj heeft eelzboek geschreven over
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den landbouw en v00<zjn zoon liethj een nietvermoedde,dathj daardoorhetverbond
werk achter,rorigines''genaamd,waarin de der magtigen bespoedigde.Toen Caesar in 59
geschiedenis van Rome en Italië vandeeerste als eonsulaan het volk,aan de veteranen en

tjdenaft0tOpzjnedagent0ewasgeschetst.- aan Pompé
j'
l
ts zocht te behagen door zjne
Zjn ot
ldste zoon M.Tprcl,
v?naarzjnemoe- akkerwet, poogde OJJP zjn voornemen te
der Lieinian'
tts genaamd, ondersts
heidde zieh verjdelendool*onophoudeljk voorttespreken,
in den slag bj Pydlza tegen Perseus,hetlft totdatmenhem eindeljk t0tstiltedwong,door
als l
*egtsgeleerde de rRegula Catol
ziana'
'ge- hem metin hechtenisneming tebedreigen.00k
schreven? en overleed als praetor in 152 in bjanderegelegellhedenwashjniettegenCaesar
den bloelzjnerjaren.
bestand?maal'hjbleefintusscheneengevreesde
M qre'tts Tprci'
lf.s Cato, doorgaans Utieeneis tegenstander van alle eerzuchtigen,wierlisten
of deJ'pzllpg':(minor)genaamd.Deze waseen hj onverbloemd ten toon stelde,zoodathjalachterklelnzoon van delzvoorgaande,werdge- thansdeuitvoerilzghtmner plannenmoejeljk
boren in 95 vôôr Chr. en olztving als wees maakte.Daarom zond men hem naar Cyprus,
zjne opleiding in het huis van zjn oom om koning Ptolemaens, die in een tribuun de

Lkvi'
as.
pz.
kzt
sl
f.
9.Degestrengy zeden vanlaatst- eer derRepubliek yekrenl
tthad,afte zetten
genoemdehadden glrootelzlnvloedopdengeest en van zjne bezlttingen te berooven. Met

van dell knaap, d1e zich l-eeds vroeg Onder- tegenzin nam Catodienlastopzichenberoofde
scheidde dool'grootell ernst?zoodatm en met een ongelukkigen vorstvan kroolz en gebied.
regtvermoedde, dat hj t0t een waardigen Inttzsschen werden de bandelz?w aarm ede het

afstammelingvat
zzjn overgrootvader,t0teen Driemansehapdevrjheidvanltomeomstrikte,

verdediger van het regt, N tl opwassen.D 00r gedurig vaster aangehaald,en terwjl Caesar
zjne onthouding en ligehaamskracht:doorzjn in Gallië roem behaaldoy maaktellPompl,l'ns
moeden beradenheid,dOol*zjneolzverschillig- en Crass'tts zich meester van hetconsulsdlap.
heid vool' het oordeel der menigte en door Nu achtte Cato het Onvermjdeljk,Om met

zjn onverzetteljk vasthot
lden aan 'tgeen hj ambtsgezag op te treden tegen de vjanden
der Republiek,maar hj stond te vergeefs
hj zieh nietweinigvalzde loszinnigeen ver- naar het praetorschap, en toen de tl'ibuun
dorvene Romeinsche jeugd van die dagen. C. Trebonius voor de beide constlls Syrië en
Geen wonder,dat hj een jverig aanhanger Spanlet troepen en eene t
litgebreide volmagt,
werd van de wjsbegeerte derStoïcjnen.I1 benevensiets dergeljks voor Caesar inGalliè'
72 trad hj in dienst en werd een voorbeeldig eisehte,poogde Calo w ederom in devolksversoldaat, en in 67 ging hj a1skrjgstribuun gadering door aanhûudend te sprekendegoedgoed en regtvaardig oordeelde,Onderscheidde

naar den propraetor M ..
i?.
/,r&.1'lf,
:ilzM acedonië, keuring van datOntw erp teverhinderen,doe'h
m aarkreegweldraeentegenzinilzheteentoonig hj werd met geweld xerwjderd en leed de

dienstwerk.Hj keerde naar Rome terug en
verdeelde er zjn tjd ttlsseheu de studieder
wjsbegeerte en die der welsprekendheid.A1s
quaestornam hj detaak op zich Om ingeslo-

nederlaag.Te vergeefs deed Catozjne stem
van hetredenaars-yestoeltehooren en jverde
hj tegen demisdadlgeplannenvanzjnètegenpartj, te vergeefs wendde hj zich tot
pene misbruiken tlit delz weg te rtlimell en Pompé
jl
ts zelven,en tevergeefsverzette hj
eene betere rekel
zpligtigheid in tevoerelz.00k

zil!h tegen hettoelzem end gezag van Caesar,

strafte hj de moorddadige aanhangers van
Stblla.Na hetneêrleggel
zvan zjlzqtlaestorsambtbegafhjzil!hteruitbreidingzjnerkennis
wederom een jaarnaarAzië(64),engedurende
den btu'
gerkrjg, die lzu te Rome ontbrandde,
koos hj,hoewel een tegenstandervanPompée
y'l
f.
s, geen partj. Met M etellr
tts werd hj t0t
tribuun gekozen; hj klaagde A-lhrena aalz,
omdat deze btjhetdingen naardewaardigheid

ja,hj wilde,datdezeaan deGermauenz0u
wordel
z uitgeleverd,omdat hj hen dool
-list
overwonnen had.In 54 werd hj eil
zdeljk t0t

van constll stemmen had gekocht, en toen
Aletelhfs voorstelde, om Pompli
,l
'
ns met zjn
leger ten spoedigste Op te roepen naar l'tom e
t0tbeveiligingtzoohetheette,dtaringezeteneu,

maareigenljk om dien veldhtlerlletgezagin
handen tespelen,rtzkte Catozjn ambtgenoot
de redevotlring uit de hand,begon zelfsOlzder
een hagelbui van stttenelz te spreken en ver-

jdelde (
1001
-zjne(pn'
versts
hrt
lltkelzhl
?idlzf
ltplan
van Ilelelhbs.rotli
l voolts Pompéj'
as na de
overwinlling, op J-l-ltltrltlale.b beltaald, met
l'
0enlbt
lladll
n binntt
n ltomotrok,vol
zd hj in
Cato'eelzgevaazltjken tegenstandtlr,zoodathj
zitsh valz de g.t111st van dien ulan w ildt!verzekeren en voor ziell zelveu en zjlz zoon 2
nichten vall Cato tel
z ht
lweljk vlolzg. Zjn

pl-aetor benoem d en nam gestrenge maatxegelen tegen Omkooping,endaarhetbleek,datde
beide candidaten v001*het consulaatziellopen-

ljk aan datmisdrjt'hadden sehuldiggemaakt,
begon het volgende Jaal.met eelze tussehenregéring.Pompqlàs echter,die dietatorwilde
wezen,stookte het vuur van den btugerkrjg
aan, hetwelk hj-allten kon dempen. Cato
eehter had eeu afschrik van de didatuur en
zorgdetdatPompql'
t.
tsdatJaal-t0tconsul-alleen
benoemd werd, terwjl htj-zelf het volgent
le
jaarop den tweeden const
llszetelwildeplaats
l
zemen,om de lagen van zjn vjandvannabj
te kunnen gadeslaan. Doeh daal- htjaan de
kiezors de gew ensehte oplettelzdhlpid nict be-

wees?moestlljv0(
)rde(s
andidatenvauCaesar
e11Tœnpt
t
l'
If'
?atlltcrstaan,enhi
jvt,l'
st'
,
llet
ln later

nietweder011(
1:1*dtlmededinyersnaa'
rt
l()h(
)(
)g-

ste Mraardigheid de'
r Republlek. Tn de vol-'
gt-lnde .iarel'
l van llot grotlte dranla van den
btzl-glll*ool-log trad Ca'lo tlenigzins op tlen ach-

tergrond; llj deelt
le in d()uitzigten el1 vem

aanzoek w erd eehtertloordengestl'engtlnrepu- watthtingellderoptim aten,nzaaronderscheidde
blikeiu van de lland geweztln:dittvoorzelter zieh van dtlze doordiltn htinooitzijlleigfll
1l-l1k-i:
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belang,maaralleen devrjheid van denStaat slaafButas zorgdeaanstondsvooreenverband,
beoogde.Niettemin zag hjziehindearmenge- doch toen Catot0tzichzelvenkwam ,stiethj
worpenderbloeddorstigepaztj,welke,nietsdan den geneesheer terug en rtlktedewondeweder
wraak en ballillgschap ademend,alharehoop open, zoodat hj weldra stierf. llj had den
!esteld had op Pompe
'
)'
Iu..Xethartstogteljken otlderdom van 49Jaren bereikt.
pver nam hj deelaan hale beraadslagingen, Catoisdool-zjnetjdgenootenzeerverschildi0 eindeljk oorzaak waren,datCaesarmet lendbeoordeeld.Cicero,dieopverrenanietaltjd
vjandeljkeplannen tegen RomeOptrok.Toen in zjne staatktlndigegevoelensdeelde,prjst
zorgde Cato v001'zjn llt
lisgezin en volgde hem niettemin alseen man,die zich dool.de
5ö
met zjne zoons de consuls naar Campanië. voortreftbljkste deugden onderscheiddeen z1
Yan dien dag afblevenzjnhoofdenl
tinonge- opregt was van gezindlzeid,dat degene,die
selloren, e11 hj droeg een diepen rouw over dool'llem w erd aangeklaagd,alligtbjvoorraad
ellrampspoed van zjn vaderland.Hj werd als schuldig werd besehouwd.Het is evenw el
'd
belast met de taak o1u Sicilië te verdedigen; onloochenbaar,da'
tzjnegestrengedeugd wel
doclldaar hj zeer goed inza'
g, dathj niet eens in onbuigzaamheiden hardheidontaardde.
bestand z0u wezen tegen de overmagt,ver- Zjn beginsel was palles vool
- en doorden
eelzigde hj zich met Pompl
jns.Deze echtel. Staat''7en om hieraangetrouw tebljvenachtte
d.Metde grootste
zondzjn voormaligelztegenstandernaal-Azië, hj ieder middelgeoorloof.
waarhj bjdeorganisatiederland-enzeemagt naauwgezetlleid bestuurdehj deOpenbaregoebellulpzaam zotlwezen.Hj werd echterdoor deren, die hem waren toevertrouwtl,en vool*
Aletellns z
scèfp)die Op zjne afpersingen geen deregterssprak hj geheelen alvolgenszjne
toezigt verlltngde, aanstonds teruggezonden. overtuiging. Hj bekreunde zieh nietom l0f
Daarhjallen t0tzachtheiden menschlievend- of blaam ,0n 0m uitwendig vertoon evenmin.
heid vermaande, wildo men hem liqver niet In den Omgangmetvreemdelingenbetoondohj
llooren,zoodathj eindeljk naarDtrrachium zich trotsch op den naam van Romein, doch
werd afgevaardigd,olu voor de veillgheidder vorderde voor zich zelven geene eerbewjjkdommen. Zjne Onbaatzuchtigheid
krjgskastezorgen en eenelandingvan Caesar Ze11 Of l'
te beletten.Na den slag bj Pharsalusbegaf was zonder voorbeeld) en zjne hartstogten
hj zieh naar Corcyra, en bereikte na het wist hj te bedwingen, zoodat hj zelden in
doorworstelel van velemoejeljkheden in 47 tool.n olztbrandde en g001à0 wraakztlcht koesde provincie Afrika, waar hj zich metden terdejegenszjnevjanden,diehja1sbtlrgers
proconst
llAttins T'
rcz'
lf.
g,metMetell'
tçss'
cèïpen der Reptlbliek verschoonde. Vool-al gevoelde
Juba vereenigde, zoodat de legermagt 10000 hj zich gelukkig in den kring vanzjlzgezin;
man bedroeg. M aar Ook dt
iâr vreesdo men hj waseenuitmtlntend vadervool.zjnekinvool*de begitselen van Cato,endezeverlangde deren eneen opregtvriendvoorzjnevrienden.
geen hoogenrang,welligtomdathjeenafkeer Hjbehooldet0tdeaanhangersderStoïcjnen,
had van den bmgeroorlog of misschien Omdat m aar 1asOok degeschriften van andere wjshj zich weinig gesehikt gevoelde, om een geeren.Zjne redevoeringen waren bondig en
.

doorweven van wjsgeerige beschouwingen.
geltlktehethem ,destad Utieategen(tewraak- Intusschen bemexktmenbjllem eenedergeljke
zucht van kbkipio te beveiligen en t0t een halfheid als bj zjn grootvader; hj wilde
hecht bolw erk te maken derreptlblikeinsche zooweldeeischen derzedeljkheid a1sdieder
partj.Toenhetberigtvandenslagbj Thapsus, wetbevredigen,doch de yebrekkige staatsrewaardoor Afrika eene prooiw erdvan Caesarts geling,welke hj alseen ldeaalbesehotlwde,

bevelhebberschap op zich te nemen. T0e,
h

magt, te U tica aankwam ,besloot Calo,deze bragt hem gedt
lriy op den verkeerden weg.
stad t0thet uiterste teverdedigen.H ieropver- Daarom was hj nlet bestand tegen den genischeen hetoverschotderreyublikeinsche rui- alen Caesar, w einig geschikt t0taanvoerder

terj voor de poorten en welfelde in haar be- eener partj?en dikwjls een struikelblok voor
sluit, ofzj met Cato vool
,de beveiligingder de verzoenlng der verschillende partjen.
vcï'
l
f:bevondzichbjzjn
stad zouzorgen.Toenzjechtert0tvoorwaarde Zjn zoon MareltsTt
stelde,dat de weerlooze bevolking gedood ot' vader te Utica,Ontving vergihbnisvan Caesar
verdreven z0uworden,verzettezich hetmensch- en behield het vaderljk vermogen.Na den
lievend gevoelvan Catotegen zulk eengrtlwel- doodvan Caesar volgdel1j Brlltl
tsnaarAzië
sttlk, en de ruiters trokken naar elders.Met en sneuveldebj Philippi.
grootekalmtenam daarnaCatodenoodigemaat-

Dionisius Ol/p, een Romeinsch dichter uit

reyelen en onderhield zich vervolgensin den
krlngzjnervriendenOverwjsgeerigeonderwerpenenvool.
aloverdestellingderStoïcjnen,dat
alleen (1e deugdzame waal'
ljk vrj is.Hierna
begaf hj zich in eenzaamheid en las den

hettjdperk derAnlonl
jnen.Van hem bestaan

morgensehemering vergewiste hj zich van de
inscheping zjner vrienden,grendelde de deur
en doorboorde zich met zgnzwaard.Erwaren
echter geene edele deelen gekwetsten bjhet
gemas,door zjn valveroorzaakt,snelden zjne
huisgenooten derwaarts en vondenhem bewustelooswentelend in zjn bloed.Zjnvrjgelaten

lichtstralen (zieIzieht).
Cats (Jac,
ob),eengeliefkoosdNederlandsch

/5Disticha'' of tweeregelige verzen van zetlektlndigen inhoud.Eene der beste uitgaven is
die van Arntzenitts (Amsterdam 1754en1759).
Catroptica isdatgedeeltedernatuurkllnde,
)
1Phaedrus''van Plato.Bj hetaanbreken der hetw elk handelt over de terugkaatsing der
dichter en tevens staatsman?w el-d geboren te
Brouw ershaven den loden November 1577 en

ontving onderwjsteZierikzeevanzekeren Oicderik Kemp,diezjnedichterljketalentendeed
ontwaken.llj studeerde teLeideninderegts-

CATS.
geleerdheid en begafzich toen naar Orleans,
Y7aar hj den doztorstitel verwierf. Daarna
bezochthj Parjs en oof
bnde zich vervolgens
te '
sHaye onder denprots
uret
lr (Nrnelis'
tl
cpz
der .rt?J ln de regtspl'adjk,waarna hj zich
als advocaat te Brot
lwershaven vestigde.Om
genezing te zoeken voor eene derdendaagsche
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ten,alsmodedathtleenig krjgsvplkhadafgezonden,om Amsterdam btjverrassil
zgvanbozet-

tingtevoorzien.Catswashieroverz(5t;ol
ztsteld,
dat de Prins zelf den inktknkermoest halpn,
om hem de namen der gevangen genomenaf-

gevaardigden tedoen Opschrjven.
CatsOpendeen slootdebalalzgrjkeStaten-

koorts,bogafhj zich naar Engeland,raad- vergaderilzg van 1651 met aanspraken, die
pleegde erden beroemdenartsW illom ./'lf//ez', gettligenisgevenvanvaderlandsliefdeenvroom vermeerderle er zjne kundigheden aan de heid?en nu vroeg de 74jarig0grjsaal
'd zjn
hoogescholen te Oxfol.
d en te Cambridge,dot!h ontslag uiteene betrekking,diehjgedt
lrende
keerde metde koortsnaarhetVaderlandterug. 15 Jaar had bekleed.Men voldeed aan zjn
H ier was hi
j w eldl'a hersteld, w0n eenige verzoek,m aar glznde hem n0g geenrust,daar
belangrjke yro:essen en vestigde zit!
hOpraad hj metGerard s'c/zce.
p Pielersz.()l
zPaulus1,t
z?
1
van zjn vrlendApolloîli'
us z
gclo//:te Middel- de Perre naar Engeland w erd gezonden,waar
btlrg,alwaarhjmetElisabetl
t'
pt
zzlValkenbltrg, hj bj een Openbaal'gehoorin lletParlemellt
eeneAmsterdamschejonkvrolw,in hethtlwe- in deLatjnsclletaalhetwoQrdvoerde.Nazjn
ljk trad.
tert
lgkeerontdeodhjzichookvanlletambtvan
Gedurendehet Twaallarig Bestanddeedhj grootzegelbew aarder en l'ogisterm eester der
metzjnbroederonderstheidenepoldersdroog- leenen van Holland,dotslz deStaten bepaalden
makentdie hem grootevoordeelen Opleverden, daarbj,dathjdevoordeelendierbptrekkingen
zoodathj dogenoogensdeslevensnaarwensoh levenslang zou genioten.Nu zoahthj in den
genieten k0n; doch na het eindigen van dat avond van ztjn 10v0n e0110 aangename 1*:1st
Bestand werden sommigevandiepoldersweder op het bokoorljke Zorgvliet aau (
1en Scheondor water gezet en 4 andere verbeurd ver- veningsohen weg even buiten 'sllage enwerd
klaard,omdatzjhem dool
-den vjandwaren wederlandman en diehtel'
.llj waserdoweltoegekend.Hoewelhj zich naar'sHagebegaf, dtlouer der behooftigen,genflf)t(1e algomeene
adl
t
i
ng
,
e
n
Ove
r
l
e
ed
don
12de
nSeptember1660.
om zjn eigendom tertlg tevorderen,bleefde
zaak lang slependet en Cats zag zieh van Hj werd ilz de kloosterlkerk te 'sllagebagl
.azjneinkomstel
zboroofd.Laterevenwelwerd ven , t)n i1l1853 isaldaar in depilaar,in wier
dezezaak ten ztjnen voordeele baslist.
nabjheid zi
%'u stoffeli
#j
k oversltllot rt
lst,een
Inmiddels was hj 44 jaarotldgeworden. marl
zleren steenl
uetztjnnaalzlgeplaatst,terwtjl
Een hoogleeraarsambt in de regten te Leiden in 1829 te Brouwershaven tlen standbpeld tel.
weeshtJvandehand,doch aanvaarddehetambt zi
jnereerisverrezelz.
van pensionaris van M iddelburg,en in 1623
Cats is a1s luensc,h, staatslzlan elz diclltelwerd hj te Dordrechtt0tdatambtbanoomd, voorzeker eelze l'
norltM-eaaldige persoonltjkheid.
-ne
en in 1625 t0t ctlrator d0r Leidsche lzooge- Hi
j onderscheidde zlclt vooral (1o01- zi*J
school. In 1627 werd hj met Albert Joa- gemoedeljkheid en batognde zieh in zi
*jn rt
lstig
c/ziz
/zl naar Engeland gezonden, om te han- huiseljkleven t
lo1
Abalangstolll
tntleohtgallooten
delen over de terllggave van eenige schopen, vadel.W aszjne ioopbaan a'
lsstaatsnlau o(
)k
en btldie gelegenheid door koning KarelI nietglansrtl
k,men mag nietOntkenuell,dat
m0t de rîdderorde van St.Joris versierd.Na hj het gewigtigambtvan laadpansional'
isin
dfln doot
lvan Antl
tonî
jDl
fyck(1629),raadpen- mopjeljke tjden metgrt
lote Omzigtiglloid en
sionaris van Holland enW est-Fl'
iesland,werd loffeljkboleidhooftwaargenomen,terwtjlzi
jlztt
.

Cats voorloopig met de w erkzaamheden dier
betrekking balast en m et Adriaan T JI?,P en
R oclt'
lts '
t,czlden A bptv/op hetdrietalgeplaatst
votll- eene deinitieve benoeming.D aar echter
in Zeeland geen Hollander beuoambaar w as,

opregte vaderlandsliefde bflven alle verdonkillg

verheven was.Alsvolkst
licllterlleet'
thtjin ztjn
til-d grooten roal'n bahaald.ZiJ-nt)vel-zenneluen

geene hooge vltlgt,maal-ztjn rtjk aalgaestigë
en schl-andere opmerltingen,tlie niet slechts

werd Cals voorbjgegaan en Pautvgekozen, vau het vernuft d0s dichters,maal'ook van
doch toen deze naarFrankrgk vertrok,nam ztjne groote balezenheid en geleart
lheid htJ
Cats wederom de zaken waar en zag zich

kende,grondig de OtldoenveleNieuwetalen

den 3den Julj 1636metalgemeenestemment0t gett
ligen.Ljden ztiaaneentoonigheidvanmaat
diensopvolgeraangesteld.Tndiebatrekkingvel'- enwjdloopigheidvanvoorstelling,zjvttrdienen
welkomdehjM arlatçiMedleibjharekomstte tevens l0fwegens hunne practisclze,zedeljk'sHage,en in 1642desgeltlksdeKoninginvan wksgeerige strekking.Zj zjn dan ook in alEngëland.Tn 1645 werd hjJgrootzegelbawaam lerleifbrmaatbtjherhaliugtlitgegevenentevens
del
'derStatenendergrafeljkheidvanHolland inanderetalenovergeblagt-Godt
lront
lezjl
lleven
t)n registermeester der leonen. Toan in 1647
de stadllouder Frederlk S'
cptgïk overleden en

verschenen: nEmblemat'
a ofSinlzebaelden met

d0n Maeghdeplits
ht(1G18,1G22)'', ,solt
strt
jt
lermandool,ztjlz zoon Hrillem 11 Opgevolgd was, (1620,1621,1628,1G34)'', rrogneel(
hield Cats bj de inhtlldiging van dezen eane nelykeAchtbaorhoyd(1622,1623)'', ylIouwt)plegtige redevoering,m aar Ondervond weldl'a lyek (1G25,1G12)'') )
hProteus0f
-Slnnebaelde onaangenaamhoden van ,
zjn ambt.DaPrins den, verandert in M innebaelden en Galathae
had nameljk in 1650 6 a'
fgevaaxdigden ter (1G2;)'
Spiegelvandenout
lelAennieuwen
vergadering van de laten van Holland in Tjt(1632,1635)'' mrrot
lringh(1G24,1643)'',hechtenis doim nemen en droag aan Cats ))Ot
lderdom enBtlitenleven,Gedachten opSlaem
op,om daarvan kennis te geven aan de Sta- loûzenachten,Hofgedachtenenz.(1664)''.Zjn
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1Twee-en-tachtig-larigleven''verscheeneerstin
1734,enzjnegezamenljkewerkenzjnuitgegeven te Dordrecht in 1659 en te Amsterdam in
smede door F:ï//
1661 en 1665'1 al
z (17901799, 19 dln),doo,-v.g.W itsen Geysbeek
(1828),en het laatst door & ran TVPJ:P (te
Zwolle,1856- 1862 met400 platen).Voorts
schreef Cats Fransche en keurigeLatjnsche
gedichten, alsmede een pBie-boeck'')waarin
de behandeling van dozenjverediertjesge.

N'
loolaas?dapperverdedigd werd.olu hem t0t

de overgave te noodzaken: bond men ziju

vaderaan een werpttlig nabj hetslot,zootïat
er na onderhandelingen eene overeenkom st

werd gesloteu,vOlgens welkeNieolaa,
?enzjn
zoon 'sGraven gevangenen zouden bljven.
Jaoob ran Ctzf.
s,ridder,heer ran Ctz/.s,Calshoek enz. Hj was een gtlnsteling van Filips
't?trzlTolbrgondiè'en w erd doordezenaangesteld

t0t djkgraaf van Schot
lwen en baljllw van

sohetst wordt.Geen Nederlandsch dichterheeft Zierikzee. M ariq 1w4 Bollryondiè' benoem de
ooit zulk eene groote populariteitverworven hem t0t slotvoogd van Gpnda,z'
Vaaûmiliaan

als Cats;bj Onzevaderenhaddenzjnegedich- '
ptwl Ooslenrj
,
;k sloog hpm i1
z1486 t0tridder,
ten htlnne plaats naast den Bjbel, en ook en hj sehjnt zich in den Jonker-Frallsenthans n0g worden zj Op het platte land, oorlog zeer te hebben ondersclleiden,zoodat
vooral in Ylaanderen, veel gelezen. Zelfs is de Yorst hem begittigde met al de goederen
het n0g niet lang geleden, dat onze Neder- in de stad Gouda, die aan ongehporzame
landschedichterszich bejverdenom gedichten iugezetenen van Rotterdam toebehoorden.
in den trant van Cats zoogenaamdercatsiW illem ran Otxdt
:) heer l'an Cc/.
: enz.,in

aantjes'' te vervaardigen,die?wanneerze zjn tjd één der voornaamsteedelen vanZeeredeljk uitvielen,nietongtlnstig worden ont- land.Hj genoothetvertrouwenvan Willem .
!'
,
ValAgon.

Cats(van)isdenaam vaneenNederlandsch
adelljk geslacht.Daartoebehoorden:
Nieolaas ran Ct
z/.
s,vri
jheer ran Ccf/y.,Catshoek enz.Hj was veldoverste van denR00mschenkoning W illem llenvervtlldeeenebelang-

pl*insran (X-tZIJ':,en w erd dool-dezenin 1576
uaar Goes gezonden,ten einde deze stad over
te halen,om zich met denPrinsteverzoenen.

In 1578 werd hj gemagtigd,om in Goesen

Zuid-Beveland goede Orde te stellen op het

stuk van godsdienst. Vermoedeljk was hj

l'jke1*
01tjdensde zamenspanningderKenne- tegenwoordlg bj de onderneming vall prins
mers t0t verdelging van den Hollandschen M lutritst0tontzetvan Hulst(1594).

Jonklteer Joris 'van Ctz/.
s,heer r@n Ct?z
?,(//:z',
adel.Die oproerigehoop kwam in1268binnen
Utrecht) doeh werd er door Stvedev '
tl
trv Be'
l
t- een kleinzoon van den voorgaandp.Hjdiendo
t
sïc/z6zzlin 1270 uitvel
jaagd,en toen de Ken- als zee-oëeier en onderscheidde zitth in dell
nemers er zieh nogmaalszoehten te nestelen, 00rl0g tegen Spallje Onder de bevelen van
versoheon Cats,als vgogd van F lori,q Tz',m et Marten Harpert
z.kromp.Alsschollt-bj-nacht
500 man vtstsr de stad:bestormde hare vest, was hj in 1639 bj den slag van Duinsen

deed de twistendepartjen de wapensneder- droeg niet weinig bj t0tde Overwinning.In
leggen en verbande 1400 weêrspannigen uit 1642 zeilde hj met 5 schegen uitde Maas,
Utreoht. Men houdt hem voor den eersten om aan Tromp bjstandte bleden,en in dcn
heer van Schoonhoven en vool'den stiehter aanvang van den 00r10g metEngeland (1652)
van Goudaqhj overleed vöör hetJaar 1293. werd hj a1s vice-admiraal met 14 schepen
Nicolaas wczl Cats,heer '
van Ccf.ç,Catshoek naarvi
(j
1eanMi
d ddellandsche Zee gezonden?om er
op te zoelten.Ter reede van Lienz.,eenzoonvandenvoogaande.Hjbevond den
zich in 1299 bj de belegerlng van Dordrecht vorno vond hj den Engelschen vlootvpogd
te Alblasserdam , en in hetvolgendeJaar op Appleton m et 3 oorlogsehepen en 4 koopvaarhetslotte Schoonhoven,toen Jan'twiàRenesse ders. Daar hi
j toeliet dat deze, in weerw il
met eelle vloot met Zeeuwen vöör die stad l
zi
jne aanvankel
v
a
n
jke bedreigjng? aldaar
kwam , 01,
11 Jan 11, graaf van H enegouwen osten:wekte hj de misnoegdheld der Alge-

en Holland, van laatstgenoem d graafschap te m eene Staten, die hem door Jan '
?txzl Galen
berooven. Cats wilde hen binlzenlaten,doch vervingen.
de burgers w eerden hen at'en belegerdenhem
Catskill,de hoofdstad van hetGraafschap
zelven op zjn slot.Hj moestzich overgeven Green in den Noord-Amerikaanschen Staat
zonder iets anders te kunnen bedingen dan New-Yol
'k ligt aan den mond der Catskillhetleven en werd metzjn zoonophetkasteel creek en aan de Htldsonsbaaien teltOngeveer
Nieuwbtlrg bj Alkmaal.gevangen gezet.In 7000 inwoners.Niet ver valz (1> 1*verheffen
1303 zag hj zich Op vrje voeten gesteld,en zich (1e Catskill-monntains, eene groep van
toen in 1304 Wjjtran .
lltzl
yl
ïerv':,zoon van het Alleghanpgebergte, tOt eene hoogte van
den graaf van Vlaanderen?zieh meester had 1000 t0t 1200 Ne(1.el,welkemt'thunnebostthgemaakt van een aantalHollandsche steden, rjkehellingeneenbevalligvpprkomenhebben.

ondersteunde Cals,Op zjn slotte Gouda,g()- Cattaneo(Danese),eenbeeldhotlwer,bouwvestigd,devreemdelingentegenzjnVaderland. meester en diehtel.uitCarrara en een lef?l'lillg
Kort dcarna begaf hj zich naarzjn slotte van Sansorino,was één van debestemeesters
Schoonhoven,maar werd (pok toenwederdotpl, uit de 16deeeuw enOverleedtePaduain1573.
de ingezetenen gevangen genomen en naar Totzi
jnebestekunstwerkenbehoorenhetmauD ordrecht gebragt,w aar inmiddels '
lvitteran

soléum valàFregosoindekerltvanSanta,Anasta-

Haamstede metzjne Haarlemmersen Kenne- sia te Verona en het monum entvan dendoge

m ers w as aangekomen. Nu trok m en naar Loredanoin de Capp4lla M aggiorevanSt.Jan
Schoonhoven om het slot te belegeren,het- en St.PaulusteVenetië.lljschreefnL'amore
w elk door H endrik '
/ltzzlCats)Oudsten zoolzvan di Marlisa'' een gedichtin 24 zangen.
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Cattaro iseene Oostenrjksche vesting en volgens werd hi
j t0t inspectelr-genemaldel.
jk benoemd ()n wel
-kte bj voortdt
u'ing 0narrondissement(111/u En geogr.mj1met32000 r
inwoners) in het koniugrjk Dalmatië.Zj is der de ministers Goyel enAppeliltsttan dev0ltevens de hoofdstad van hetevenzoogpnoemde indirecte belastingen ovol.hetgeheele koningsehilderachtig gelegen aan den voet van 2
bergen,die zich terhoogte van 1800 on1850
Ned. el verheffell, niet ver van de grenzen
van Alontenégl'o en op çlen aehtel-gl'ond van
derBoecadiCattal-o''aandeAdriatisoheZee,eene tlitgestrekte baai,welke in 3 andera is

making van het nietlwe stelsel,hetwelk in

stand werd gehotlden t0taan deinljvingvan
hetkoningrjk Holland in hetFlansohe keizf
lmjk.Toen werd hettloo'
rdatderveleenigde
legten (droitsl'
êunis)vervangen?doch Calienô/fcg/
z beproefde niet te vergeefsbj den hem
verdeeld.Belangrjke vestingwerkon verster- tpg tttxzl GtrF/tf? minister van Finanktiën,om
ken de stad naarde zjde(1el-Oûlfen achter detoepassing daarvanteverzachten.Hjwerd
haar verrjsthet fol
't St.Giovalzni,dat(
1001
- vervolgens benoemd t0t (lireeteur der direttte
muxen met de stad verbgnden is.E1*zjn 3 belastingon in h0tdepartement (1el.Zuiderzee.
poorten, kleine huizen en slechts2500 inwofn November 1813 werd Calteklbm--qltdooltl (1(,1-Finel'
s, die zich met zeevaart, visseherj (
/1 Elias Otz'zlwczzltxoz, die aa'n het htlllt'
koophandel bezig houden,w aartûedeuitmun- naneiën was geplaatst:naal''sllage geroepen,
tende havensder stad eene gesehikte gelegon- ()lu het stelsel (101-indlret'te bftlastingen 'wedtlr
heid aanbieden. Tn haren omtrek heeft men in (
llvde t(
'
? brengen,en toil
n lltlt den lstenJa-

wjn-en oljfgaardei
z. Cattarowasaanvankeljk eenezelfstandigerepubliek:Olzderwierp
zich il
z1420 vrjwillig aan Venetlë enverviel
in 1797 btlden Vrede vanCampo-Formioaan
oostenrjk,dat haarin 1805aan NapoleonI
moestafstaan,maar haar in 1814tertlgkreeg.
Zj isin 1563 en 166)d001.aardbevingenl
ajna

nuali
#
j1.
814.Nvasingevoerd!trad hi
j'
wedel.(
)p
als inspeotenr.Daarna Brerd hi
j raad vau Finanttiën en bogaf zieh ilA 1815 IAa,
al-Brussel,
Jvaarhtjontlerde'
l
zdirtlctpnr-generaal(
1:1
-iudi't-ettte belastingp-j1Appelilbs tplltx
wlll-lllllz van w et
tell behoevt)van h0t bolastingstelselingt.1-tled-

ll()it
l blagt.Vel-volgens wtlrtlhi
j staatsraad in

Feheelverwoest,waarbj telkensde helttdel' bllitengewgne ditmst,in 1821 (7pên tlt?l-admini-

lnw oners onder de puinhoopen werdbedolven. stratetlrsbj doalgta
nltàellt
)dil
-eetiederontvangCattenburgh.Ondel.dezen naam vermel- sten en tûen met hetbeheol-tltxl-(lirlrlàte b()-

den wi
j.

lastingen bekleed. l1A 1824 verzoeltt hi
j zi
jn

Adviaan rJ4 Caltenbnrylt,geborenteRotter- ontslag en wel.tlbonotlntlltûtbllrgvlutltasttàrvmz
dam , den zden November 1664.Hj olztving 'sHage.Tlzdie betrtlkltinglleefthitj(1()flrl)(!vf)rzjne eersteopleidingaan descholenvanzjne dering van al&vat ntlttig 'was pn sttllpfln t1()
gebooltestad en vertrok vervolgensnaar Am- algemeoneat
zhting (
1el'ingozotontln vl)rW()l*Vf?11.
sterdam , om zich OnderdenRemolzstrantschen D0n 13den Detsembel'1842werfllli
j(Jphetraaf
l-

jf)v(!1
-hoogleeraal'Fï/'
è van,.
fzïzzl?
lt?
z'
c/zin degodge- huisdooreonebel-oertoflvol-valll?n?elzlli
leerdheid te oefenen.Tn 1686 werd hjpropo- leed5dagendaalna.Hi
jlvasriddt
al.df.
l-olfl(àvan
w ,lillvalzl1(?tPl-ovinnent
, daarna predikant te Rottel'dam ?en in den NederlanclstrhtlnLoett'
'
titz hoogleeraar aan lletSeminaritlm del'Re- ciaalbesttlur valz Ztlifl-llollalld en li(lvan (le

lel
-landstho lut
ltterktllltl
e
monstl'
anten te Amsterdam.In 1737nam hj Maatschappj van Net
zjn ontslag en overloedte Utreehtden sden te Leiden.
ge),een Engelstt
hsl.
hil,
Maal'
t1:43.Hj waseen geleerd man,die()n- Catterm ole (Ge()1.
derscheidene geschriften heettuitgegeven,z00- der, Averkte te vorelz vpel nzet watel*vert'in
als: ruhl.
isteljke heilwenseh aan deRemon- de manier van Rembraiîdl.Oflk levtlrdtàlli.J(lfant)
'eeks van teekeningell, toflneelelz bttvlttttlllde
strantsehe qemeento te Rotterdam (1712)''2 l
Rrallel. 'S'co//! in plaat g-ccspedleglum TheologiaeChristianaePhilippl tlit de romans van '
àLlmborgh (1726)'7,- mverhandelingûverden bragt en in 1835 il1ht?t lieht gegeven ondel.
eed (1729)'')- eenvervolgopderllistf
lrievan den titel rTllustl'atiflns On the pfletipal and
het levelz des Heeren H.de G1-()0t,cldol-Cas- p'rose wol.ks.()f sil-àV.Sefltt2Bal-ontat''.Latel.
parBrandt(1727)'''--;?Bibliothecase'
riptol-um scltilderdo 11.iJ een grot)t tateretll? Izltllter f)11
ltemonstrqntitlm etc.(1t28),,,- msyntagmasa- zljue nlet
lestandersvnol-sttallt
llzdt,op (l(
tn '
Ri
-jksllltln zi-l
-n naar
pientiae Mosaieaeete,
.(1737)''?elzeene berj- dag te Spiers;de 33 hf'lgtklpf/rsf'
pol-tretten van ollde uletlsters genom el).V ool-ts
ming der 2 boelten van Samuël.
j olzdersrhr
aidelzt) taftlrotxleu llit het
Lodewî
jk Ct
?z?.
s/c9à/?
.
>zRabo Copes'
ptxzàCatten- heet't lli
d/'lfr-t
/A, geboron te 'sllez-togenbosch den 3den Nieuwe Testalneut gesehildeld? die zee'
rge-

jovel-ll
atatlden24stenJulj1.
868.
Septembel-1771.Hjstlldeerdeenpromoveerdo l'Oemdwûrden.Hi

Cattleya L'
l11d1.is (lf)naanz van (,4,11planin de regten en w tll'tl irl 1794 inspeetetu'(101'
tngeslattht uit (1()l'autilie del-Stanflellkruidell
ilzdivecte belastingen in het al'rondissem ent tl
Rottel'dam.O0k na de omwenteling van 1.795 tol
.t
lhideat
?len oluvatprattlltigt
)gesvasst
ln,die

raaiste
bellield hj die betrekking,ontwierp in 1801 op boomen en rotsen groei*jtm. De t'
d: wetop de grondbelastlng enm aaktevoorts soflltel
'
lzi
jn C.bieolor /.
9?
r
gz4'
#.mtl
tlielltlll-t
lille

1)loenll'.ll luet etlntt 1.00t.
1() lip?
C. crlbpa
z-Jfot'?/.m 0t zetzrgrtnott),witte,golfvolmlig gtl-f
kl-oesde blomuen luetetlue zwarte en plll*pol*C.IhvbesiiLittdl.met grflote,
'roode 1ip,
stelsel,datden lsten Januarj180Ginwerking hangende:geelaehtigo,van buiten w itte blflekwam. - CattenbIbryh werd naar Gelderland menmeteenerooll-geteekendelipyen C.s-lhssiae
gezonden? om het aldaaz.in te voeren.Ye1.
- .ffpok.metgl.oote en zeel.welriekelldebloemen.
met Voeten de .#tp'
r#e.: (lntler tgezigtvan dt)n
minister Goyel de wetten gereed vool- etln
nieuw stelsel van belastilzgen vool- al de departementen derBataafsche Republiek een
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Catualda OfCatt
l
rald,een aanzienljkJOn- tastte daarna lletlegerbtjEffx aan,()
n U3r-

geling van den stam derGothonen,werddoor thago zag zich gelzoodzaakt een vrede tesluiM arbod,den koningderMarcomannenuitzjn ten, waardoor Sieilië een Romeinsch winge-

vaderland verdreven,doch keerde in hetJaar w est w erd.De eer van een triom fwerd hem
19 na Chr.terug en maakte zieh doorOmkoo- toegekend, maarhj moestdietegen zjn zin
ping en list van den vorsteljken zetelvan metzjn Onderbovelhebber?den praetor ValeM arbod en van diens rjkdommen meester. z'izlfy,deelen,omdat dezezlehvooralin hetzeeDeze nam (1e wjk naal.de Romeinen)doch gevechtzeer onderscheiden had.
ook Catualda werd kort daarna door de Hem
Q'
l
tint'
tts L?
z
f/l/if,
: Catnllts, een ambtgenoot
munduren verlaagd,zoodathj desgeljkseene van C.M ari'
lbsbj zjn derde consulsthap en
schuilplaatszochtbj hetoverheerschendvolk: in den strjd tegen deinvallen derCimbren
w aar keizer T'ibêri'
us llem Fortlm Julianum in en Tet
ltonen.Terwjl M ariltseeneglansrjke
Gallia Narbonensist0tverbljt
plaatsaanwees. Overwinning bj AquaeSextiae (Aix)bahaalde
Catullus(CajusValerius),een loomeinsch e1z (1e magt der Teutonen vernietigde,moest
dichter,gebt
lren in hetjaar86 vôôrChr.in Catullts het onderspit delven 3roor de woeste
(
1enabjheid van Verona otteVerona zelve, hordf
m derUimbren.Hjvereenigdezichdaarna
was despruitvan eenaanzienljkenstam ,Ont- bj VereellaemetM ari'
tts,diehem uitnajver

ving zjne opleidiny teRome en bleefaldaar ilz het midden van het lejer plaatste in de

vermoedeljk gevestlgd:omgang hot
ldendemet hoop, dathj ham daardoorvan alleaandeel

de beroemdstemannel'
lvan dien tjd)metNe- aan de overw inning z0u berooven.Tegen verpos, Cicero: JTJZOJI.C Torgttaltts en anderen. wachting geschiedde de aanval dervjanden
Hj behoorde echterniett0tde klassederrj- jtlisttegen de afdeeling van Calulus,waardoor
ken)en eene reis naarBithynië,inhetgevolg aal
z dezqn de eer te beurtviel,om aan de
vanC.M emmiusGemelllusol
zdernûmen,()m zjne Cim bren eene geduchte nederlaag tOe tebrenongunstige geldeljke Omstandigheden te ver- gen.D e roem dezer overwinning werd welis
beteren, had niet den gew ensclztelz tlitslag, waar te Rome aal Mariqs toegekend ,maar
daarhj nietalleenevenanutel.
ugkeerde,maar Catltllts mogt deelnemen aan den triom f.Ladaarenboven gedtlrende dien togt een gelief- ter klaagde Mari'
tts hem aan en veroordeelde
den broeder dool-den dood verloor.Svathem hem ter dood? el1 Catltlgs baspoedigde (1001aangespoord heeft, den gast van ztjn vader, kolendamp de uitvoering van dit vonnis.00k
den magtigen Caesasr,in stekeligepuntdichtell alsredenaar,schrjveren dichterheetthjzich

aan tevallen,isOnbekend,maarwj weten, bekend gemaakt,en hj sohreefeenegeschiedat de didator hem vergiffenis schonk.Met denis van zjn constllaat in den trant van
den naam van Catttllnsa1smakerbezittenwj Xenoplton. Behalve eenige puntdichten - in
een bundelgedichten,die in den aanvang der
14de eetlw dtkor den diclzterBenrenuto(E Campodtzzlï ontdekt zjn en t0t Opschrift hebben
.
Valerii Cattllliad Col-nplillm Nepotem liber''.
Die bundel bestaatuit 116 gedichten van zeer
verschillenden aal'
d)nameljk hekel-,lier- en
m innedichten, die zich zopweldûoreenschoo-

C'
kero'
s geschrift rDe natura Deortlm''
echter niets van hem t0t onsgekomen.

is

Ql
lintl!sZ?ffc/b'
l
f,
g Catnl'
t
bs,eenuitmulltenden
zoon val
z den voorgaaude.Van zjn vadel
.
erfde hj don afkeer van Mariltsen hj was

tlla) zonder deel te nemt?n
een vriend van Rl
aall de w reedheden van dezen na hetonder-

nen vorm a1s dool'eengeestigen,somtjdszeer werpen van den gemeensehappeljken vjand.
gevoeligen inhoud onderscheiden.Catullusstaat Op aanbeveling van k
Y%(lla werd l1j consulin
aau hethoofdderRomeinschedichters,diezich hetJaar80 3,001-Chr.,doch M .x4dzzîf/ï'
lf.
vL(3
het eftl'staan gem elde dichtsoorten hebben ge- .pl#ffy,een vrielld van Pompfl
às
'twerd nevens
waagd. Behalve genoem de gedichten bezitten hem geplaatst en bedreigdeRome nadendood
wjj van Catvlllts eenige grootere:die t0t het van Sltlla met nieuwe grllwelen.De Senaat
gebietl van het épos en van de élegic behoo- bekleedde nu Catltlu,
g met hetOpperbevelen
ren,zopals de 2epithalamiën (huweljksdich- met eène uitgebreide volm agt.Llpidl
!s werd
ten),eenige êlegieen,rAtys''en vool,
alhet aan den Pons M ilviusnabjRonze0V0rW 0nn011
Epithalamillm Peleiet Thetidos''.Doorgaans en'vooreen vjand des vaderlands verklaard4
heeft hj Gri
eksche voorbeelden nagevolgd, Catltllls bereikte den vlugteling bj Cpsa ()n

maar zjne behandeling is oorspronlteljk en versloeg hem aldaarnogmaals.T11hetJaar69
geestig. Vborts heeft men ten ol
zregte het viel hem de e0r ten deel,hetnieuwe Capi7Pervigilium Veneris''aan hem toegeschreven. tool,Onderzjn OpzichtteRomegebouwd,in
Zjne gedichten zjn heteerstgedrulttin1472, te wjden en zjlz naam voor den gevelte
en tOt de nieuwere uitgaven behooren die plaatsen.Vrnchtelot
)s echter zochthj hette
van
C Heyse(1855)en van Rtromber.q (1858). beletten,datPompqil
tsmeteen onbeperktgeatulus.onderdezennaym vermeldenwj: zag in den oorlog tegen dezeerooversen tegen
Caj'
ts -rzl
f/trfb'
l/,
s Call
gl'
lls,gesproti
m uitden M itltrldqtes wo'd b:kleed.Op xjneaanvallen

patricischen stam der Lutatii en overwinnaar tegen Caesar, wiensheerschzllchtige plaunen
del'Carthagers in delzeersten Plmiseheu 001.
- lltJ
- doorgrondde en dien hj van deelneming
l()g, werd in 242 vôôr Chr. a1s consulnaar aan de zamenzwerilzg van Catlllna verdacht,
Sicilië gezonden,waar hj zich van de haven antw oordde die veldheer met eene aanklagt
valz Drepalltlln e11,5rallalldel'o Plaatson m00S- tegen Catltllts wegensverduisteringvangelden

ter maakte) en daarenboven bj heteiland bj den bouw van het Capiteol.Daarop werd
Aegusa eene glansrjke zegepraal Op Hqnno: echter zöi w einig gelet,datm en aan Cailllus
den Carthaagschen vlootvoogd)behaalde.Htl den titel schonk van pprincens Senatus''en
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hem t0tcensorbanoemde.W egensoneenigheid mtl
-nen, terwtJl zilvez- en jzel
*erts nietontmetzjnambtgenootLioiniys Orc,
s1.
cf.
slegdehj breken. D0 landbotlw is er nog weinig ontdie waardigheid weldra nedor)en overleed in wikkeld,en do fabrieknjverhaid van geringe
hetJaar 60vôôrChr.
betoekenis. Cauea is O()k de naam van
Cau is denaam vaneenZeeuwscllgeslacht) eene bolangri
jke rivierin Niellw-Gl.
anada.Zj
sedert de 16de eeuw te Zierikzee gevestigd. ontspringt in een n'
leer tt?1'l ztlidoosten van
Daartoe behoorden:
Popayan, st.
l.oolAat tusstthel) tw ee kdens van
Bartltolomaens Ocff, die in 1568 dool-Alva het Audes-gebargto noordwaarts:en we1gedu-

gebannen werd alseen aanhanqerderHervor- l-ende (1e eerste 10 geogr.mjlen dooreene
ming.MWeldra echterkeerde l
zj ilzhetYader- enge kloot')die benedenQlliltlchao overeene
land tertlg en werd in 1579 btlrgelzzeestervan

lengte valz40geogr.mjlen zich uitbreidtt0t
Zierikzee, welkewaardigheid hj n0g 5-maal een da1terbraedtevan 4 t0t6 geogr.mjlen.
bekleedde.Hj overleed den llden Juuj1603) llier, ter hoogte van 900 Ned.elboven den
nadatzjn zoon Nioolaasin 1599btlrgemeester zeespiegel, heeft de stroom eene gematigde
valz Zierikzee en in 1601 rekenmoester van sl
zelhoid.Eenige mjlen ten noordelzvan OarZeeland was geworden.Eelz zoolzvan laatst- tago komtzj wederom in eenekloof,waarin
gemelde, Mr. Iman 0tzff, geboren den l7den zj overeene lengtevan 24 geogr.mjlen,van
Jal
zuarj 1601:wasin 1644tegeljk met Wil- den Salto de San Antonio t0taan de Bocade
lem Dedel grlffier van den Hoogen Raad van Espiritu Santo een groot aantal watervallen

Holland,Zeeland en Mrest-Friesland.Hjover- (cataractel
z) vormt.Nadatzj vervolgenshare
leed den 13den Julj 1683)en zi
jn zoonNioo- w ateren weder (1001* een braed dalheeftgeltztr.s Cau werd raad en pensionaris,secretaris stuwd,stoltzj beneden Alombox zieh uitin
en in 1673 burgem eester van Zierikzee.
t
1e Magdalena-rivier.Zj heeft eel
zo lengtevan
Cornelis 0J,..Deze,geboren te Middelburg 14; geogr.mjlen en t0tharezj-rivieren b0den ztsten Mei 1616,studeerde in de regten: hooren de Rio Rosario met de Rio Nechi en
werd advocaat s'()or llet Provinciaal llofte de San Jorge,diezich nabt
lharenmondmet
'sHage en voordeChambreMipartieteMeche- haarvereeniqen.
len.Hj heeft de eerste 2 deelenui
*tgegeven Capcasiè,(1001.deRllssen lk'afkaskiA'/J,J
valz eenevexzameling valzplakkaten,getiteld genoomd,is een gewest,hetwelk t0tAziatisch
Groot Placaetboek, vervattendel
z de Placa- Rusland bahoorten zich uitstl'ektvalzdeCasten, Ordonnantiën en Ediden van de lloog pische t0t aan de Zwarte Zee en van de ri-

Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde
Nederlanden en van de Ed.Groot Mog.11eer011 Staten van Hollandt en Mrest-vrieslandt,
midsgaders van de Ed. A10g'. l-leeren Staten

van Zeelandt,waarbj n0ggevoeohtzjl
leenige

Placaten van devoorgaandeGravenendePrinsen del-selve Landen vool-zfloveeldeBtllveals-

nots
ll in gebrllyck zjn (1658 en 1GG4)''.Dit

werk is vervolgd door Simon rczdLeentvent0t
1682,door Mr.Jaoobus zvc/ze//zf,gt0t1700,dool*
M r.P aulns Sc/z:/fff.s t0t 1720,dtltl1-Mr.Isalio
zs
ïc#dl/'
?,I.$.tOt 1750 en door Dlderilms .z'lfl'
Jff.sen
Mr.epbFzcozran der L'lnden t0t1794,zoodathet
gëheele werk nu 9 folio-deelen beslaat.
VoortsheefthetgeslachtCalboltdersc,heidene
l'egtsgeleerden en zee-officieren opgeleverd,
die zich in aanzienljke batrekkingenjegens

vieren deJeja,de Jegorlik?(
1eManytsjende
Koema tten 1
Alllll'
denl t0taan hot,gëbieddm'
bronlzen van de lf()tlr (ten ztlidtl
I:t heot't
n).1eene Oppervlakte van rtlilu 8000 (7) geogr.
lzljlen,W a2,1*Val1 omstreeks 3(,isingeljfd iu
llet Russische ljlt,tprwjlhotoverig vieltle(
1t
?tll (
1001
* pnaf'
hanlteltjke bergvolken wprdt
l)0w00nd.Ditgowest (
lutletl
utzi
jn naam a'
an
(1tàn Calltsaslls, ()eu()bargkllten, die er nool.dMrestwaarts Ovtll- (1e gtllltltll()lttngte des lalzds

vool
-tscllri
jdt.In h0tnof
lrdeltjl
tgedoelteheeft
m()n laag land,uameli
jk(
,(
)n()golvendevlakte,
die zich i11 l1(,t Oosten slttchts Mrt,inig vel-htlft
boven den spiegel tler Caspiselle Zee?vervol-

gons lzlet zjn vau zout doortl
-pkkeu bodem
eon paar honderd Ned.elrtjst,e1zzicllverder

t0t een golvend plateau ter lloogte van 5-ot'

het Vaderland hebben verdiensteljk gemaakt. 700 Ned. el als waterscheiding ttlsschen de
Cauca is een Staatvan deZuid-Amerikaan- Zwarte elz de Caspistthe Zetaën verheft,Onz
sche federatie Nieuw -Granadaen bevatdeOtlde eindeljk naar de zjde derAlanytslenderZee
gewesten Choco, Buenavellttlra) Cauca, P0- van Azof weder tetlalln.Aan de westeltjke
payan,Pastoteen gedeelte van Neira en het grons val
z den Caueasus, bjj den luond (
.
1(,
1territorium

van Cagllnta met Om streeks KOebau,is een slibgrond olltstaan,die er()()n

437000 inwoners Op bjna 12110 EEI geogr. aantal eilalzdelz, slllliel-eila,uden, luoerassen,
mjlen,zich uitstrekkendevan deAl
ztillische landtongen en baajen vormt,te zameu on(1or
zee t0t aan de grenzf
m van Ettlador.Zjne dtulnaalzlvan het schierttiland Tam anbtlltend
hoofdstad Popayan telt20000inwoners;voorts en tegelzovel.het schittroiland van Kertsj geheeftrnen er Pasto m et 8000,Calimet12000, legolz. Alen heet'
ter een groota'
a,
ltalsljkvulBuga met 6500,Cartago met 7000 zielenenz.
Daar het land zich over vele breedtegraden
uitsh-ekt en uit vrtlchtbare rivierdalen en
w oeste bergstreken bostaat,is het klimaat er
zeer verschillend, en de digtheid der bavol-

kanen,sommige ter lloogtevan 30 t0t80Ned.

t)l. Aan den oosteljkttn Arotltvan (
1()
lz Cauttasus strekthetschieleilalld Al
lqjttl'
()n metzljne

naphtha-bronnellzich uit in (1f)Caspistthe Zee.
Ten zuiden van den Uauctastls vindt lueneene
king desgeljks. Men vindt er suikerrieten bergstreek, eell terras vormend van h0t A1-cacao, Europêsche granen, kinaboomen f)n ménisch gebergte ()lz tlllol-breede rivierdalen

koëj-plantaadjes, uitmuntende weiden vool
- l
uet eene Oosteli
jke rigtiug van den Callcastls
de veeteelt) alsmede rjke platina-en goud- gesoheiden. nameliik dool. de dalen van de
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Rion en de K0e<.Aan dezuideljkegrenzen houderschapisverdeel
d in heteigenljke goudezer dalen vindtmen hetAdsjarischgebergte vernement Cis-caucasië of Stauropolmet de
of den Kleinen Caucasus. Verder oostwaarts hoofdstad van dien naam ?hetKoeban-gewest

volgen de hoorvlakte en de Caucasus eene aan de beide zjden van die rivier,en het
zuidoosteljkerlgtingenmenOntwaarttusschen Terek-gewest.

Trans-Cczfccyïl' grenst ten noorden aan de
die beiden eene breede vlakte,die,doorkronkeld van de Koer en de Aras,zich uitstrekt zuideljke helling van den Caucast
ls,telz zuiden aan hetArm e
'nisch Hooglanden den Ararat,
t0t aan de Caspische Zee.
lë aan de Aras:en
Dit gewest bevateengrooten rjkdom van en naarde zjde van Perzl'ivieren. Op den Caucasus ontspringen tus- telt op bjna 38791
/
:
(
n
mj
1bjna 3 millloen
schen den Elbroes en den Kasbektweehoofd- zielen. Het bestaat uithet stroomgebied van
d
e
Ri
o
n
7
(
1
e
Ko
e
r
:
d
e
Ar
a
s
en het Sewangarivieren,deKoeban,die langsdenoordeljke
helling westwaarts naar de Zwarte, en de meer en bezitin zjn bodem eene grooteverTerekjdie daarlangs OostwaartsnaardeCaspi- scheidenheid van bexgen en dalen,hoog-en
sche Zee stroomt,waarin o0k de Koemazich laagland. De gesteldheid van den grond en

uitstort.Aan denoordeljkegrenzen vloeitde zjnevrtlchtbaarheid isalzoozeerverschillend:
ManytsjnaardeDon.Inhetzuiden,desgeljks op vele plaatsen is hj van zoutdoortrokken,
tusschen den Elbroes en den Kasbek, ont- 00k zjn er zoute meren, en de bergen tusspringt de Rion,die zich voortspoedt naarde
Zw arte Zee, en verder Oostwaartsstroom en
de wateren naar de Koer,die van het Arménische hoogland afdaalt, naar de Caspische
Zee snelt en gedurendeharen benedenloop de
Aras - de grensrivier naar de Perzische
zjde - opneemt.Den snelsten stroom bezit
de Samoera,die dool'een derlengtedalenvan
den Caucasus vloeit en zieh met een aantal

armen in deCaspischeZeeuitstort.00k zjn
er in de noordeljkevlakte,van deManytsj
doorkronkeld, vele meren, van welke het
Manytsj-meer het voornaamste is,en op de
zuideljkehoogvlaktevindtmenhetSewangaof Goktsjai-meer.Klimaat en bevolking zjn
er zeer verschillend.De natuur heefthet gewest in 3deelen verdeeld,nameljk de bergstreek ofden Calleas'
l
ts (zieonderditwoord),

schen Sjamacha en kaap ipsjeron zjn merk-

waardig wegens hun zotlt, hunne naphtha-

bronnen,hunne sljkvulkanelz en ht
mne uit-

barstingen van brandende gassen. D e grolzd
van deze zoute, dorre streken is leemachtig.

Mild-besproeid is daarentegen de noordeljke
helftderArmênischehoogvlakte,terwjlmen

het dorste gedeelte aantreftin het da1van de
Aras?in de omstreken van Eriwan en Nache-

tsjewan, - men vindterzelfsaan de berg-

hellilzgen geen boomgewas.Het klimaat is er
in delaagste gedeelten,vooralwegensdesnelle
wisseling van temperattlurt zoer gevaarljk.
De uitloopers van den Elbroes en K asbekbevatten zilverhoudend lood en m0n heef't er
hier elz daar ook steenkolen ontdekt.Aldaar

is het vaderland van den wjnstokqhj groeit
er in vele soorten t0t eene bodem hoogte v>n
het land ten noorden van den Caucasus of 1000 Ned.e1,doch aldewjnwordtcrbinnen
Cis-calgeasiè'en het land ten zuiden daarvan de grenzen verbrtlikt.Xenheeftervoortsmoerof Trans-Ctl,
llctuï?'
.De twee laatstevorm enhet beziënboomen, en in sommige strekellbloeit
Russische Stadhondersa ap Ctzzfctzaïô'.
de zjdeteelt.In 1858 werden bjna 10000tol-

Cis-Ct
zfct
xyg'is door de Jeja en door den centenaars ruwe zjde naar Moskou gevoerd.

middelloop der Jegorlik van hetlandderD on- Ook is de grond er zeer gesehikt vool'rjst
sche Kozakken,door de Manytsjvanhetgou- en katoen,en men verbouw tersafh-aan,meevernementAstm ltan en in het zuiden doorde krap enz.
,terwjl de veestapelerzeergroot
Koeban, de M alka en de Terek vanden Cau- en zeer goef
l is.De inwonerszjnmeerendeels
casus gescheiden en beslaat eene Oppervlakte Georgiërs,voorts Arméniërs,Tartaren,Koe1'
den
,
Russ
e
n
,Duitsche kolonisten,Tsraëlieten
van 4559 (a geogr.mjlen,van welkedehelft
zfzccà''
lé'bestaat uit de
steppen,de kleinste helft bebouwde grond en en Zigellners. Teans-Ct
het overige moerassen, rivieren en wotlden vol
gende vier rouvernementen:Tiiismetde
bevat.Op de steypen,den bodem eenervoor- hoofdstad van dlen naam ,Bakoe, Eriwan en
malige zee,bloelt de veeteeltenopdenbouw- K oetais, benevenshet gewest D aghestan m et
grond de land- en wjnbouw, alsmede (
1e Derbent. Het geheele stadhotldersehap Cauea-

zjdeteelt.Moerassen vindtmenervoorallangs siëbeslaat7939 ED geogr.mjlen en teltl'
uim

de Koeban,ophetschieroilandTam anen langs 4 millioen inw oners.
de Ze0 van Azof. LangsdeKûeban,deMalka
Trans-caucasië heeft geenszins van oudsals
en de Torek tot aan de CaspischeZeeverheft een afkesloten geheelbestaan,maariseigenljk
zich de Caucasische ljn,eenereeksvan ves- eerst in de 19de eetlw uit een aantaldoelen
tingen en versterkte dorpen.Debevolkingtelt zamengesteld,welke onder verschillendev0()1.-

e
rrtlim 11/:millioen zielen,meerendeelsRt
ls- waarden zjll ingeljfd in hetRussiseherjk.
sen en Kozakken,voortsArméniprs,Groesiërs,
enKasanscheTartaren,dieeenaanmerkeljken
handeldrjven.Elke stad heeftharenbazaren
elke groote stad hare Jaarmarkt,waar ook
de bergbewoners versehjnen. De lieden,die

De kern van dlt gewest is het Koningrjk
Georylè'(zie Onderdezen naam),hetwelk tOt
aan 1800 onderhetvorstenhuisderBagratieden
hetgrootste gedeelte der Georgiërs bevatteen

in 1801 Ondel.den naam van Groesië bj Rus-

zich in de steppen m etde veeteeltbezig hou- land isgevoegd.DaaropvolgdeImeretiè',welks
den, zjn vooral Nogaiërs,Troechmenen en koning in 1804 vazal van den Czaar werd,
Kalmukken, en m en heefter ook Abassen en Om veiligheid te vinden tegen deTtlrken;toen
Duitsche Zigeuners.Dit gedeelte vanhetstad- deze later zjne Onafhankeljkheid wildeher-
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hj verlaagd en zjn rjk door verhefen.In hetmidden echtorverlszen n0g

Rllsland geannexeerd.In 1810 werden devorsten van Minyrlliè'en Goeriè'leenmannen van
deu Russischen Keizer,en het yebied Van
laatstgenoemdevervolgenseenRusslschgewest
vorklaard. Het gebied der Tartaren ln het

reuzengevaarten metgroote gletschers.De Elbroes en Kasbek bevinden zich ten noorden

van de eigenljke keten alszelfstandigemiddelpl
mten van opheëng.Hetoverschrjdenvan
hetgebergte iszeermoejeljk,daardemeeste
oosten? nameljk Derbent, Bedir Koeba en passen hooger gelegen zjn dan 3000 Ned.el
Gandso)@, was reeds in 1796 aan de Perzen en vele het gewest der eeuwige sneeuw beontrukt.Laatstgenoem den grepen welnaar de reiken.Erbevindtzich slechtséén berjdbare
w apens,maarm oesten vervolgenso0k n0gde bergpas,nameljk die,welke W ladicaucasin
Khanaten k
iieki)h'
irman, Talysek en Kara- hetdalder Terek langsdelinkerzjdevanden
IJ## aan Rtlsland afstaan)alsmedein 1828het Kasbek met Tiiis verbindt;die paslooptdoor
Arménisch gebied vanEriwanenNaeltets
jewan. de engte van Dariël, de aloude Caucasische
Een paarjaarlater,bj den VredevanAdria- of Sarmatische poort en over den Krtlisberg.

nopel (14 September1820)werdeindeljk0ok Alle overige zjn alleen vool-voetgangersge-'
de provincie Sa-Abafayo en hetlandschapAb- schikt.Hetvoorkomenvanhetgebergte,vanhet
c/lt
uï?'bj de Zwarte Zee aan Rusland toe- noorden of zuiden gezien,is indrukwekkend,

g
evoegd,terwjlzich o0klacn
dqregewestenuit en het heett wegens zjne hooge sneetlwdeomstrekenvanTrans-cat
asl:onderdehoede
van Rusland hebben gesteld.

Caucasische ras, zie M enselt.

kruinen, diepe,vruchtbare dalen,naakte rot-

sen en donkerekloven veelbekoorljksv001'
den reiziger.

Caucasus (De)ofhetCaueasiseltgeberyte, Het gebergte bestaat uitde eigenljkeketen
de zuidoosteljke grens van Europa naarde (de centrale as)en hare noordeljkeen zuidezjde van Aziëtiseenehooge bergketen,die ljke terrassen.De eerstebevathoofdzakeljk
zich op de landengte tusschen de Zwarte en leist
'een, gedeelteljk dak-lei met graauwak
de Caspische Zee en >-èlvan de eene Zeet0t en andere gysteenten, zooalskol
enzandsteen
de andere vaet eene lengte van 150 en eene enz.Alleen ln hethoogste gedeelte,tussohen
breedtevan 10 t0t30 geogr.mjlen tlitstrekt, den Elbroes en Kasbek, verheFen zich 001.-

zich metzooveelspitsen boven de sneeuwljn %pronkeljke gesteenten, zooals glimmerlei,
verhefend, dat de Oosterling het niet ten gneis,graniet,syénieten dioriet,terwjlporonregte het gGebergte der duizend toppen'' fler en melaûer met den kûlenzandsteen vernoemt. Het volgt eene westnoordwesteljke bonden zjn.Hieren daarheettmensecundaire
rigting en eindirtmettweesehiereilandendat kalklagen,zooalsJura-kalltenkrjt.Dezevorvan Apsjei'
on m de Caspische en dat van men aan de noord- en zuidzjdehoogerptsTaman in de Zwarte Zee,beide zeer m erk- gevaarten,doorvruchtbare lengtedalen vande
waardig door hunne talrjke koolwaterstotl eigenljkeketen gescheiden,Ja,t
leSjach-dagh
bronnen, die het eeuwige vuur van Bakoe metzjnesneeuwkruinisztllk eenkalkgevaarte.
voeden,endoorhunnesljltvulkanen.Tennoor- Aan den noordel
jken zoom voljtop hetltrjt
den vindt men aan den voetvan den Catlca- eene tertiaire heuvelstreek,en lnhetzuidwessus lage steppen langs de Koeban en de ten heeft men ttlsschen die beiden eon aanTerek,en ten zuiden grenstditgebergte aan merkeljk eooeenntlmmulieten-gebergte.Inhet
de boschrjke vlakten en dorreheuvelstreken tertiail'e gebergte rondom den Cauoasus heeft
van de Rion en de Koer in Xingrélië,Imere- men steenzotlt, e1z de zandsteen, is er van
tië,GeorgiëenSjirwan.Inhetoostenenwesten petroletlm doortrokken. De 3 hoogste bergstrekt het ztln voet nagenneg t0t in zee uit, gevaal-ten:de Elbroes,Kasbek en Pastempta,
doch is er van gescheiden door een vlak en bestaan ult tl'aehietistt
h gesteente.Bj den Kas-

heuvelachtig strand.Zjne kamhoogte is onge- bek en ten ztlidwesten vandezen,bj del'
toode
veer 3500 Ned.el,w aarboven dehoogstetpp- Bergen,dt
mrden devtllkanischeuitbal-stinyen
pen aanmerkeljk uitsteken,zooals de Bavar- het langst;breede lavastl-oomenhebbenerzlch
doesi (bjna 5000 Ned.elhoog),deSjach-dagh uitgestort in de dalen en er zjn ztàlfskleino
(4500 Ned.el hoog) en de evenzoo hooge krater-meren ontstaan.Degeweldigeogstuwing
Sjelboer-dagh in het oosten.Eene dergeljke van dengeheelen Caueasusstaatmet(1levulkahoogte hebben ook de toppen in hetwesteljk niseheverschjnselen in het naauwsteverband.
gedeelte van Daghestan.Aan de andere zjde Ten noprden derketen verrtjstuiteenetertiaire
dez' Terek, uit wier dalover een bergpas de heuvelstreek deBesjtau,eentl-achietisehebergweg naarTiiisleidt7isde hooytederbergen groej ter hoogte van 3500Ned.el.D()aanhetaanzienljkst;dâar verhet.
tzlchdeKasbek wezlyheid der bronnellvan koolwatilrstofgas
(Mkinvariot'Witte berg)terhoogtevan5500 enz.lsdesgeljkseen Overbljfselvan de.-001,Ned. el als een reusachtige kegel wel.
1000
Ned.elbovelzde naburige toppen?envan (lien
berg at't0t aan den Elbroes bedraagt de gemiddclde hoogte der toppen 4000 Ned.el,ter-

maliyevulkanische werkzaamheid,e1
zdaarvan

gettugen tevens de talrjke warme enkot
lde
minerale bronnen,zooals die van l'iaetigorsk

enz.O0k sclljntheterlliette olltbrekenaan
wjl de Dintau eenehûogtebereiktvan 5600 bowjzen,dat(1ogletscllel'szichtevorenverder
Ned.e1,en de Elbroes zelft0tboven(1e6000
Ned. el klimt. Voorts begint het gebergte

in de dalen hebben ttitgestrekt.
AVèIligt de Oatleastls,wathet klimaat b(
)noordwestwaarts tedalen,terwjlzieh in het treft) ()p de grenzen van den subtropischen
oosten en westen slechts ellkele groepen van gordel, van den herfst- en winter-regen en
foppen boven de sneeuwljn (3500 Ned.e1) van tle zomerdroogte, doeh dithotldt alleen

252

CAUCASUS.

regel aan de 1:1st alsmede te Bakoe en te
Derbent.In Ti:isvaltbetrekkeljkdegrootste
hoeveelheid regen in Mei en Junj en gedurende den winterzeerweinig.In MeienJunj
sjz
mel
ta
de
snee
het
gebergte, en dan
r
en
lde
rivuw
ierenOpvan
den
Caucastls zoodat

verdeeling des volks in verschillellde klassen,
va'
n de vorsten af t0t de slaven t0e;tevens
onderscheiden zich diestammendool'ligchame-

er weinig doorwaadbareplaatsen overbljven.
In het gebergte, vooral aan denoordzjde,
zjn dewinterszeer koud,maar ook aan de
zuidzjde, bjvoorbeeld te Tiois,op dezelfde

plaatstworden,- den Ossetischen.:/trp3meteene
Indo-Germaansche taalen rondom denKasbek

li
jke schoonheid, weshalve vele slavinnen
vandaar naar Constantinopelgevoerd e1 er in

de vrouwenverbljven der aanzienljken ge.

gevestigd,- den Minds
jegisolten .
:/19
4,verder

oostwaarts w onende, en onderverschillende
breedte als Napelsgelegen,is de gemiddelde volkeren o0k de '
Fsjetsjenzen tellende,- den
Jaarljksche warmtegraad slechts 100,11C.,die Lesyltisa en .SJtZZ?I, welke D aghestan btlwoont,
dermaand Januarj (teNapels+ 61/aO)slechts m et de Awaren, Kasikoem yken enz.,- en
0,05,en dievan Julj 20'ya
'O.Daarom isde den Tartaarscken stam. Yoorts heeft men er
plantengroei er niet zoo w ellg a1s m en opper- lsraëlieten,alsmede Kaxaïeten,dieuitdeKrim
vlakkig z0u vermoeden. De Oljfboom wast derwaartszjn getrokken,Armêniërsenz.Men
er alleen aan de Zwarte Zee, en 0ranJ
@0-- schat de geheele bevolking van den Caucasus
citroen-en palmboomen zoektmen er te ver- op 1 Of 11/zmillioen.
g00fS. Toch groejen eraan den voetvan het
Geljk alle bergvolken, zoo onderscheiden
gebergte degranaat-en vjgeboom ,deperzik-, zich ook de Caucasiërs door hunne zuchtnaar

abrikoos-en moerbeziënboom ,terwjldeoljf- onafhankeljkheid en zj waren dan ook in
boomen van Midden-Europa er in het wild staat om dieinhunnehoogebergvesteneeuwen
voorkomelz. Vooraltierterdewjnstok voo1'
- lang ongeschonden te bewaren,totdat ztlin
spoedig, en druiventrossen,die 7 Ned.pond
Avegen,zjn op de raarktte Tiqisgeenezeldzaamheid. De l'eizigers rOemen den Omvang
en de pracht der ahorn-,plataan-,note-en

kastanje-boomen)der esschen en der slanke

cypressen van den Caucasus,verbonden met

donkere laurierboschles, waarin hetlied der

deze eeuw voor de allesopoFerendevolharding
der Russische Overmagtgrootendeelsmoesten

bezwjken.Liever echterdan tebukken vool'
den oorlogvoerenden vjand zjn hont
lerdduizenden uitgeweken naar Turkje. De bloedwraak is bj hen een teugelloozehartstogt,en
de onderlinge strjd der stammen heeftveel
t0thunnenederlaagbjgedragen.zjhebbeneer-

nachtegalen weêrgalmt.O0k heeftmen eruitgestrekte?eiken-,beuken-en denlzenbosschen, bied voor den eigendom hunnerstamgenooten,
banevensdeJeneverbessenstruikopberggordels maar achtcn het geoorloofd,uithunnegeborgvan verschillellde hoogte,afgewisseld en ver- ten naar de vruchtbare vlakten te trekken en
Vangon door weiden en voorts door naakte oproot'uittegaan.Zjbetooneneerbiedjegens
rotsen.
Ook bevatde Caucasus vele dieren,vooral
veelw ild,zooalsherten)reeën,wildezwi
jnent
Oor-ossen,beren,steenbokken) gemzen, faisanten , lam mergieren en eene groote soort
van hoenders.De veeteelt wordter op breede
schaal gedreven,en hetaantalschapen in het

de grjsheid en eene onbepaaldegehoorzaam-

hootklweg der landverhtlizers uit het Oosten

eon opperkleed van groflaken,een katoenen

heid aan de opperhootklen van denstam enaan
de hoofden des huisgezins.Daarenboven is de

gas
do
ot
rvrjhe
he
nidvr
he
ii
el
n
ig
ds
,cha
en
ppe
dle
jkvreemdeling, die
is opgenom en ,
lleeftj'
een kwaad te vreezen,want zjn gastheer ls borg voor zjne veiligheid.Zj wonen
bjzonderis erverbazend groot.
in kleinedorpelz(aoels)bjeen,diegewoonljk
Met batrekking t0tde bewoners behoortde Op schierontoegankeljkeenversterkteplaatsen
Caucasus t0t de m erltwaardigstegebergten der gelegen zjn.Hunhtlisraadishoogsteenvoudig,
aardo. N ict alleen ligt de Caucasus naastden even als hunne levenswtlze, hun gewaad
naarhetW esten,nameljknaardeOudewereld, oflinnen onderkleed en een broek vandezelfde
maar de ontoegankeljke bargreeksen,die er stof, voorts dragen zj kousen van zacht

een aantalgewesten vorm en,w elke geenerlei leder en sterke lederen laarzen,benevensecntl
'
lschapenvelofvanlaken,
gemeenschap metelkalzderhebbon,isoorzaak? Tartaarsche muts val
datnegens zoovele talen worden gesproken metschapenvelomzobmd.In den lederengorals in dlt gebergte.ReedsverhaaltPlinilu ,dat del steken zj naar de achterzjde een paar
op de marktvan Colchis,volgensgetuigenis pi
stolen en eenetabaksdoos,aanderegterzjde
van Titnosthenes,zich300volkerenvereenigden, een scherpen dolk en vllurslag;zj zjlnvoorts
ge
zoodat men er 130 tolken qebruikte.Op het w apendm eteenlanggeweereneenkrommen
onderzoek, door K laproth lngesteld naar de sabel
. In de deuqdzaamheid en kostbaarheid
volken en de talen van den Catlcasus,berust dier wapens sprelden zj vool
alhtln rjkdom
deverdeeling in 6hoofdstammen!nameljkden ten toon.D0 man trekt ten tpol'log ofoproof,
Georyiselten ot-Iblrisclten d/czzl,dle het zuiden bezoekt de volksvel-gaderingen en zorgt met
van den Caucasus,hetOude Colchis,Albanië de slaven voorzjn akker,en devrouw haalt
en Ibérië bewoont,en waartoe de Georgiërs, den oogst binnen of hûudt zich bezig met
Mingreliërs enz.behooren,- den W est-cau- spinnen en weven.Behoortzj t0t (
1e lloogste

casischen a/tzzzl,bavattendedeCircassiërs(TsJerkessen),die verdeeld worden in Abchasen)
Abassen enz.;bj deze beide stammen,welke
de voornaamste zjn, heeftmen een patriar-

standen,dan draagtzj een slujer;hetfraaje
haar wordtgevlochtenendoorgaanshultzj zich

in een ruim ,blaauw gewaad.Degodsdienstder
Caucasiërs w a'
s t0t in de middeleeuw en de
ziken verchaal-republikeinschcn regéringsvorm en eene Christeliike. met Heidensche gebrt
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mengd; later is de leer van M okammed er maar deze oefenden geen gezag over debergmeeren meerdoorgedrongen,zoodatdestrjd streek terwjldeRomeinen ernietaandachtegen Rusland tevens een religie-oorlog k0n tell, den eigenljken Caucasus teveroveren,
genoemd worden.
en de Byzantjnen er enkel invloedhadden
omtrent de verdeeling van den Caucasus dool-middelderChristeljke godsdienst.O0k

vermelden wj n0g het volgende: De reeds
vel-meldebergyasOverden Kruisberg verdeelt
het gebergte ln eene oosteljkeen westeljke
helft. Tot den westeljken Calcasus behoort
het land der Tsjerkessen, in hetweskn de

de Turken waagde het niet, de vrje bergbewol
zel
-s aan te vallen.Daarentegen was het
middeugedeelte van den Caucasus vroeger en

lator wel eens afhankeljk van dekoningen

van Georgië,die de bergpassellin bezit hielz.Toen de Georgische koning Georye XIII
Zwarte Bergen genaamd en tevells het woud- del

800 zjn vaderljk erfdeelaan den Rt
lssirjke Mingrélië enfmeretië aan dezuidweste- in 1.
ljke helling.Dâârverheh'
en zich de Elbroes sehen Keizervermaakte,deed dezezjneaanen de Kasbek, als de bronwachtersvan een

spraak tevens gelden op de landen, die to

aantal belangrjke rivieren.Ten zuiden van voren aan Georgië onderw orpen waren ge-

he
t bronnenyebied derRiol
zishetvaderland w eest. D0 aanvallen van Rusland werdon
der Swanetiers en meer noordwaarts dat der echter dooreen hardnekkigen tegenstand van

Kabardienen.Ten westen van deTereltliggen de zjde der bergbewonersbeantwoord.Reeds
(
1e Gloote en de Kleine Kabarda met hare hi
eld Iwan Tlrtxt
sit/elni/j.
/1555hetoog op den
mild-besproeide vlakten, terwljl ten noorden Calleasusg'evestigd.Peter de Grooteveroverde
van die riviereene dorre zandsteppe zich uit- D erbent, doch vrees voor den Perzisehen
strekt. Ten ztlidwestelk van deze vindtm en sjacll NadIr bewoog hem,terug tetrekken.
ossetië.Ten noorden vanhetoosteljkgedeelte IIA 1763 werd de vesting Alosdok gestichte1z
van den CaucasusishethooggelegeneDaghes- Rusland verkreeg in 1774 door den Vrodevan
tan, llet land der Awaren,d00l'twee berg- Koetyjook-lfainardsji de Groote en Kleine
ketens als door onbeklim bare vestingmurell Kabarda.T0tbet
eugolinq derbergvolltonwerd
is een driehoek besloten,en vandaar stroomt tot,n (1e Caucasische linle(zie Ca'
tœa&.
iëlaan-

de Soelak door eene kloot tel.wjdto van gelegd,en in het zuiden krogen de Rtlsst
ln
slechts 4Ned.elnaar de vlakte derCaspisehe ln 1785 vasten voet,toen de koningen IleraJ'
l
f: van Georgië el1 SalomovanTmeretiëzich
Zee.Aan de noordztjdevan êéndierbergketens cJ'
en aan hare boomrjke helling liggellde 600 als leenmannen aan den Czaar ondf?rwiorpon.
aoels derTsjetsjensen,enhoogophetgebergte T0e11 werd de weg naar Tiflis in gereedheid
verrjstDargo,de sterke bllrg vandenlangen gebragt, en toelzbj den Vredevan Jassy de
tjdzoogevreesdenk
bjamyl.Inlletzlzidoostenvan Sultan de Koeban a1s tlo grensvan Rusland
Daghestan w ordt veelmeeltrap verbouw d,e11 erkende,breidde ditlaatste zjn gezag uitt0t
aan dezuideljkehelling,in hetkhanaatvan aan Bakoe. D0 Kozaklten werdelz vall d()
Sjèki, bloeit de zjdeteelt.In hetboschrjke Zwal'te Zee naar de gronzen gebragt,o1n de
Kachetië, aan do oovers der Alagan, eene invallen der bergvolken te verhoeden.Tlltuszi
jriviervan de K oe1-,vindtmen grootewjn- schelz handhaafden dezellllllnevrjheid (,11de
gaarden,en verder westwaartsvolgthetArag- nieuwevestingAvladicaucas(Catlcasus-bedwingwi-dal, hetwelk 0nsterugleidtnaar de grens ster) beantwoordde nietaan haren naam.In
van den Oosteljken en Avesteljl
tenCaueasus! de oorlogen van 1811 en 1829warendoTsleren daarna bereikt m en Karthli,van Im eretiè
gescheiden dool
-eene bergketen,die den Caucasus met Arm énië verbindt en den bergpas
draagt,w elke Tiiis metPelivereenigt.

De Caucasus werd in den tjdderGrieksche
sagen vool' het oosteljk uiteinde der aarde

gehouden. Hier roofde P romeihens het vtlur
van den hem el en werd aan de rotsen vastgeklonken. Van Ouds wasdeze bergketen de

scheidsmuur der volkeren,denoordeld
'kegrens

van de beschaafde gewesten van K lein-Azië,

en aan de anderezjdeheerschte
meende

zoo men

Cimmérische duisternis.Alelz be-

waaktede zuideljketlitgangenderbergpassen,

Om de strooptogten te verhoeden der woeste
bel'gvolken, maar men liet deze Ongemoeid.
De Perzen hebbellweleensbeproefd,zichvan

llt)t oosteljko gedeelte van dcn Caucasus

meester te maken,maar bereikten nobitv0lkomen ot-duurzaam hun tloel,endeArabiel-en

evenmin.Dsjinyis-khan en zjnenakomelingen
deden geene pogingen, om den Caucasus te
overweldigen,en Timoerk0nerzichnietstaande

kessen de bondgellooten der Turken,en toen

(1o Porte bj den Vrede van Adrianopelhet
geheele kustgewestvan den m ond derKoeban
t0t aan het lbrt Nicolaï (aan de zuideljke
grenzen van Tmeretië) aan Rusland afstond,
aclztte de Czaar zich bevoegd,den geheelen
Catlcasus a1s ztjn eigendom te besehouwen,
vooralook omdat zonder deOnderw erpingdier
bergstreek zjuo aangrenzende onderdanen niet
veilig waren.Devrjheidlievenderotsbewoners
lieten zitt
h echternietgemakkeljk ovt
ll.
weldigen, en nadat de volharding van Ruslantl
gedurende tientallen van jarenvrt
lthtelooswas
geweest, zag het eerst na het overw innen
van den dapperen qjamyl(1859)zjnepogingen
metgunstigyrgevolg bekroond.
Cauchols-Lem aire (Louis Augustin
François),oenFranschdagblat
lstt
llrjver,wt
ard
geboren t() Pargs (1011z8stenAugtlstus 1789,
studeerdo aldaar, wjddt)zich aan hetfllldfllwtjse11vornldovervolgensmetJouy
ienne,
- ,Et
/.ft'z'?':/enz.deredaetievandenrNain.JaIlne'',een
stekelig blad, hetw elk spoedigverboden werd,
.

houden. Bepaaldeltlk behielden dewesteljl
te zoodat Caueltois-Lemaire,van geldeljlte hulpstammen hunne onafhankeljkheid.DeGrieken middelen beroofd, het land verlaten luoest.
hadden er eenige volkplantingen aangelegd? Hj vestigde zich te Brusselen deetlermet
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G'
uyot den pNain Jaune rêfugié''in hetlieht )Leçol'
ls sul
.le calculdiffêrentiel(1829)1',
verschjnen waaraan hj vervolgensdelznaam Xêmoire sur la dispersion de la lumière
gafvalzpLevrailibéral''.DeFralzseheregérilzg (1836)''
en pExcercices d'
analyse et de
deed gert
limen tjdvrtlchteloosalhetmogeljke, physiqu:mathêmatique (1839)''.
om de tlitgave van ditblad te beletten enhet
Caucig (Franz),eenverdiensteljkDuitsch
geltlkte haar eindeljk,hetNederlal
zdscheb(
)- historieschildel',werd geborenteG:rzin1742t
wind t0t verwjdering valz Catfoltois-Lemairete ging op lsjarigen leeftjd naarA'
veelzen,en
bewegen.Nu gillg hjnaar'sHageen schreëfer w erd i1z 1781door keizerJosf 11 naarB0zjn rAl
lllelJ
q l'opinion publique etauxEtats- logna gezonden, om er de kunstgewroehten
Génératlx en tàvetlr de prostt
rits tkançais val
z Caraccien zjl
zeieerlingen tebestudéren.
(1817)':) eelze l
tlagt over sttllennis van het llj vertoefde ; jaar te Rome,keerdenaar
volktlnregt, die in de N't
lderlandsche Kamers MTeellen terug,begafzich een halfjaarnaar
w elaanleiding gaft0tlevendigewoordelzw isse- Alanttla?bleef6jaarin Venetië,en werd in
lilagen, lllaal* l
liet t0t een gewelzschtbesluit 1799 hoogleeraar in hethistorie-schilderenaalz
ten gtmste van den schrjver.Tentjdevan de Académie van sdloone ltunsten teW eenen.
het ministérie Decazes keerde hj tel-ug naar In 1820 zag hi
j zich benoemd t0t directeur
Parjs, werltte er mede aan Onderseheidene eelzel- sehool vool' schilders, beeldllouwers,
staatlttlndige dagbladen elz seilreefeel'
laantal Fravet
lrs e1 mozaïekwerkers,en hj overleed
br
htues
van
Mlke
de
tre
au
lêaoc
lzs
st
lr,la
e'
ris
oea
ctt
le
lleml(u1e8t27
)''
) tlt
lod'
Or- ln 1828.Zjnehistorische schetsen,ten getale
waarin hj van m eerdan 2000 bladell,verraden dem eesd
i
e
n
h
e
r
t
o
g
a
a
ns
p
o
o
r
d
e
o
l
u
z
i
c
h
a
a
n
hethoofd terhand, doch zjn kolorietlaatveelte wender opposltie te plaatsen,het m eeste Opzien sehen over.
baarde en hem eene gevangenisstrafvan 15
Caudium , eent?stad der Samnieten,aan
maanden benevenseenezwareyeldboeteopden de Via Appia is beroemd wegens denaburige
hals haalde. Zjne opstelltl
n ultdien tjd zjn borgpassen van den Taburnus,deCat
ldjnsche
vooral te villden in delz Constittltionnel''en passelz (Furct
llae Caudinae) genaamd, waar
deiz yyAlerctlre dtl19ièmesiècltl'')eneenebloem- de Samnietell het Romeinsche leger hielden

lezinguitzjnevlugsehritteninzjneropuset
lles
(1820)''en in zjne pluettrespolitiques,religieuses et historiqtles (1828 1832,2 d1n)''
.lrl
1830 schreefhj met Chatelain,redactetlrvan

ilgesloten.DeSamnietenl
zameljk,sedertJaren

tlol-ltlg voerende met Rome,hadden door gezalaten vrede zoeken te verwerven,doch de
Romeinen hadden dien nietalleenvan dehand
tzsT'Qflrg-iffd,
delz pCourrier français'' Carrel, Tltiers enz-, gewezen,maar 0ok de oonstllsTit'
lts T/yJZIZ/II,9meteen leger
hetprotestderdagbladsehrjverstegelzdeJulj- Calvin'as en Spuri'

;rChr.).
ordonnantiën.Na de revolutie bleef hj, in tegen den vjalzd uitgezolzden (319vôt

w eerw ilvan onderseheidene aanbiedingen als Deaal
lvoerderderSamnieten, Caj'
usTpzldl,
<,
dagbladsehrjver werkzaam t0t aall 1838, een jong mant maar tevens een uitstekend
aanvaardde toen eene Ondergestthikte betrek- veldheer, bedenkende dat de Romeinen dtlol
'king bjhetarchiefen wjddt?zich aan histo- gaans in hetopen veld deoverhand behielden,
rische studipn. Eene vrtltsht daarvalz was poogde zich doo1'list de everwinning te vem

zjne rllistoire de la révolution de Juillet sellaffen.Hj zondvermondekrjgslieden naar
het Romeinsehe leger bj Calatla,Om er het
(1842)''.
Cauchy (Augt
lstin Lotlis),een uitstekelzd gerucht te verspreiden,dat de Samnieten de
wisktlndige, was een zoon vau d(?n diehter stad Luceria in Apulië belegerden,en alzoo
Loltis F'rtzpçoïa Canolty en w erd geboren te den vjalzd derwaarts te lokken.Ntlplaatste
Partjs den zlsten Augustus 1789. Reeds ûp hj heilueljlt zjll leger in de nabjheid van
lGjarigen leeftjd vervaardigde hj een be- Cat
ldium , waar de Romeinen (
1t
l(Jr 2 enqe,
langrjk opstel over de golvende beweging, boschrtjke passen lzloesten trekken?bjaldlen
en zjl
ze rrhêorie des ondes'',waarin hj die zj zonder groote Omwegen Lucerla wilden
des lichts verklaarde,werd ill1815 tlool-het bereiken.De Romoilzen,den vjand in Apulië
Instituut bekroond: waarna hj in 1818 t0t w alzend, trokken zorgeloos doordt,u eersteiz
1id van de mechanische klasse dtll
-Académie pas;
,t(
)t
?n vt,rsttheen devjand plotseljk ()
pde
van wetensehappen werd benoem d.Later btt- hoogten en bezette dien bergpas,terwi
jlt
1e
kleedde hj de betrekking val
zleemaraan de twtlede dotll-versperringen onbruikbaar was
Polyteehnisehe school. Als 0en jvtlrig legiti- gelnaakt. Nu ontwaardelz dë loolllililltll, in
mist volgdehj na t
lt
?Julj-revolutieKarelX welk eenhopeloozelltoestandzj zieh bevonbuiten 'slands, vertoefde geruimen tjd te dell: llet was onlltogeljk te ontsnappt
ln,olz
zvertsvtjfelingoisellPraag,t
loch keerde eindeljk tert
lg naarzjne ellte weêrstandnlltteloos.ll
geboorteplaats, waarhj Onderwjs gafin het ten (1e soldatenreddingvanhunneaanvotàrders:
gesticht der Jezuiëten.Tn 1848 w erd hem het een versterkt lkalup '
werd opgeslagt/n en nlen
hûoglt'eraarsambt ilzdewisklm digestel-rektlnde sltàtlt dfàn nattllt luet vergeefsehe beraadslaginaan de universittlitteParjsopget
lragen,doch gen.O0k de Salnlzicttcnwal-envtxrlegen (1ocll
nttt llun voorspoed?en de vadttr valldlàllaanhj moest hetweldranederleggen,omdathj l'
den eed valz getrouw heid weigerde aan de voerder?Ponttilbs.f/àz:zlsïz
l
f.
s,(len hoog bftjaard
nieuwe regéring. Hj ovelleed te Part
ls den n'lan,gaftltàn raad 0111(1t!ltolzzeillellollgtltllîerd te
z3sten Mei 1857. Tot zjne belangrtikste g(
)- laten afttrltklten en alzoo dot)r etlellnol'digheid
hunnevriendsehaptflverw ervtlll,Otall('11tlk(.
100sclll
-iftenbehoorttn:puoursd'analyse(1821)97
nLeçons sur 1es applications du calculinfini- den e1zhierdooreenevernieuwingvandt,lltgol-log

tésimalà lagt
hometrie(1826 1828:2d1n''))

voor langen tj-d onmogeli
ojk tt.mal
ten.Ceen
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van beide maatregelen vondevenwelgoedkeu- hj in 1811 weder Lj hetlegergeplaatst.H0ering.IntusschendedendeRomeiuendool.gezan- wel1
1jden togtnaarRusland zeerhadatketen den vredeaanbieden0t',zoodezegeweigerd radll
'
l, hield Najloleonhem bj zich,toen hj

lgkeerde,
werd, den slag.Povtti'
l
tsantwoordde,datl1j inallerjlvandaarnaarFrankrjktert
bereid was,den vrede te slt
litën,ondervoor- maarverwjdordehem ,wegenszjnafkeurend
.t
1eel over de maatregelen des Keizers,
waarde datde Romeinen hetgebit
?d der Sam- otll
nieten zoudelz Olltrtlim en elz de l'
tom einsehe zooveelmogeljk van hetstaatstooneel.Tn1813
volksplanterstert
lgroept
m?terwjldeiugeslott
)n
krjgslieden zonder wapens bl
zder een juk
moesten doorgaan.Luidejammerkrettt
nwerdeu
aangeheven bj hetvernemendezervoorwaarde
(
)n een somber stilzwi
jgelz bewees, dat de

werd Caltlaineoltrt echter belast met de diplomatischo briefw isseling, onderhandelde met

den Oostenrjksohen generaal,graaflubna,te

D resden,slot)t den w apenstilstalzd te Pleiselzwitz eIz woonde hetCongrèsbj te Praag en
litenlandsche
Rom einen hun btlhotld niet wildelz kooptln vervolgens, als minister van Bl
znner eer.Toen eehttxl-éélz Zaken,datteCllatillon.Hj behûorde t0t het
V00r het verlies ht
der olzderbevelhebbers,L..fzep/zlf/zrt
v,eelzdapper kleine getalvan hen,die t0thet tliterste t0e
m an, aanried olu t0e te geveu,om datm en zich in d()bres stelden voor debelangen van
dooreenevrt
ldlteloozezelt
bpofferinynietszot
l N apoleott.J',tll'ldeze had hetaandiensiuvloed
w innen, besloten de constlls,zich ln het 011- bj AleœanderI tedal
zken,dathem heteiland
vermjdeljkete schikken.Zj zalve,deOnder- Elba a1ssouverein vorstendom werdtgegekend.
bevelhebbel-,de qtlaestoren en tribunenbleven Die getrouwheid legde hj desgeljks aan den
borg vool-de uitvoeriug dier voorwaardellen dag 11a het vertrek van Napoleon;hj had in
gaven htlnne wapelzs over,terwjl60 ridders last, overdevervullillgdervoorwaardentew az en deed het met zôôveeljver,dat de
alsgjzelaarswerden gesteld.Dettonstlls,val
z kel
htm veldheersgewaad berooftl, en daarna de Bourboltshem lzbodzaakten,01z1zith naarzjn
onderbevelhebbers en (1()legioenftnm oesten llu btlitenverbljfto begeven.Gedt
lrendedeH0nhalf naakt en onder doll spot dervjantlen derd dagen werd Caltlainttow't wederm inister
buigend ondereel
zjuk doorgaan,lletwelkval
z vall Buitenlandsehe Zaken en pair,nam deel
3 speren w as gemaakt eelze verlledering, aan de geheim e beraadslagingen der Kalller
die de Rom einen veel meer krenkte dan de over den tweeden afstand des Keizers en begevoeligste nederlaag.
kleedde metzjnegewonereestkrachtde beCaulaincourt.Onder dezeu naam vermel- trekking van lid der regémngscommissie.Na
den wi.j:
den tertlgkeervalzLodetvqjk X VIIL werd zjn
Armand Anyustin Zoffl de Ct
zzrlcïzlcofzz'/of naam Op de ljstderballingengeplaatst,maar
Ott,
zlrlizlcpzf'
z-/,hertog van Vieettza,een Fransch OP verzoek van keizer Aleœander w eder dtlo1'veldheer en staatsman uitdedagen van N apo- gehaald, zoodathj,schoon bt
?root
'
dvan zjn

pairsehap,in Frankrjk mogtbljvell.llj begafzichnaar zjlze goederen en wjddef
?rzich
aan den landbouw en aan zjn huisgezin,en
overleed te Parjs don 19denFebruarj 1827.
den generalen stafgeplaatst,doch daarna,a1s Iu zjn testamentvilzdt melldewoorden:pW ie
van adelljke afkomst, ontslagen en in den voor G0d moet versehjnen,maaktzich aan
kerker geworpen.A'
Veldraechterzag hj zieh geene logentaal se,huldig: ik zweer, datik
op vrjevoetf
?n gesteld,dielzde3jaarmetroem niet het gerilzgste heb te doen gehad m et de
van.A'3w#i:03''.
bj de grenadiersenjagers,vergezeldegeneraal gevangt?nnemilzg vall den hertog '
leou 1.Hj werd geboren te Caulaincourtden
19den Decembel-1772,nam op1'
5jarigenleettjd
dienstbj hetFranscheleger,woolzdealsltapitein den veldtogt van 1792 bj en werd bj

uq
mbert.
pz
lf?l
tzt
yd/alsadjudaut naarConstantino- Ook Napoleovt geel'
t in zjne gedenksthriften
pelendaarnaeenTt
lrkschengezantnaarParjs, een vereerend getuigënis van dezen man.
en wtlrd bevorderdtoteseadrons-chefelzdaarna
A ttytlstin ..
7:/,4 Gabriè'l graafran Ctz?flizzt0t bevelhebber van een regim ent carabiniers, court, een broeder van den voorgaande.Hj
waarmede hj zieh in den veldtogtvan 1800 werd geborcll den 16den September 1777 te
loffeljk plzderscheidde.Bj de troonsbestjging Caulainttourtt trad vroeg in krjgsdienst en
van A l:atzst/er I van Rusland2werd hj naar klom weldra Op t0t kapitein bj heteerste
zders (1797).Hj nam deelaan
Petersburg gezolzden,()
n na z)ntertlgkeerzag regiment dragol
ht
j zich bevorderd t0t 3de1tadjudant val
z den de veldtogten aan de Rjn, onderscheidde
eersteu consul en t0t brigade-gëneraal.Nub0- zich ilz het gevedzt bj Stockach (25 Alaart
lastte l'1à01'1 hem m et de taak,(lllz te Bruss0l 1799)en in datbj Xulenthalen werdopden

(à1.11 112deregim ent te volmell,te Straatsburg

St. Gothard met eene lans gewont
l.Nu t0t
eene vlootte botlwen en tevens de Engelsclle eseadrons-chet'bevorderd,werd hj den 14den

agenten aau de Rjn in hett
l0g tehouden. Julj 1800 bj Marengo wedergokwetstenbeLaatstgenoom de opdragt bragtlleln onder de toonde zjne dapperheid bj Vetlelago,waar
utlt zjn eseadron 400 Hongaarsts
hevoetverdenking, dat hj t0t de gevangemzeming 11j l
valz tltln lltll'ttlgvan.lk-f
llttl
n gllvangelzllam.Daarna werd l1j ko#l'
Jezdheeftmtldegewerkt. klzt?tt
In 1805 wtlrd 11j divisie-gelleraalen hertog lolzel t,l1 aide t1() camp vallden maarsehalk
valt lz
scppzc,(!n van tlien tjd af bleefhj al
s Berthiee,vergezelt
le in1806Lode'
tvl
jkNapoleox
lblland en zag t)r zitth benoellld tot
aqjtldant (tn groot-stalmeester steeds in de naar lnabjheid van Napoleoil .
f'
, terwjl hj allet
ln groot-stalm eester des Konings.Deze zondhem
gtldurende dt'
lz Oorlog il1 Spanje (1808)e11in op zjn verzoek als gevolmagtigde naar NaOostenrjl
t (1809) als gezalzt te Pettlrsbm-g ptlls? dot!h toen Caulainoourt zitth w eder te
jk
werkzaam was.Opzjndriugelzdverzoekwerd Parjs bevoud, gaf.hj berigtaallLodewl
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dat hi
J weder in Fransche.dienstwasOver- Godsbestllur,waardool.het stelseldergelegengegaan.Nu werd hj alsgeneraalin Spanje heidsoorzaken is ontstaan.Hiermede staat de

geplaatst, trolt er luet 5000 m an naar het bewering van Leibnitz in verband,dat G0(l
oproerigo Ctlença,veloveldo de stad enwierp eenmaalen vooraltjd dewisselingderdingen
alle opstandolingen overlloop. Baylell ecllttlr z(
$(5 geregeld heeft, dat zj in schjn door

gafziclloveraan(.
14)Spanjaarden?e11sclloon
Caltlaineourt zich t1oor talrt
jke vjandeljktl
benden zag ol
uringd,bragtllj l
uetuitstekend
krjgsbeleid zjne mansehappen veilig naar
Madrid.Niotuzinderbleek zjnekrjgskundige

elkanderontstaan,maareigenljkineenevooraf
bepaaldo harmonie (prl
îstabilirte Harmonie)
zamenstelnmen.Anderen hebben hetdenkbeeld

van oorzaak ter zjde geschoven,Omdatzj
juist het '
t
vol'
den a1s iets duurzaams beschotl-

bekwaam lleifl in (1()lz otll*log van 1809,daar wtln,zooals ook hetgevoelen wasvan Herâsen Protâyoras in de dagen der Otl
dheid.
11j onderdooogol dt
ormaarsehalkeneellovel'
- c/ï/lf.
togt0ve1*tlo Taag vool-spoedig valbragt.Dien ILctnt m aakte eon einde aan di0 verwarring

tell gevolge werd l1j t0tdivisie-generaalb0- dool-aan tetoonel
z,dathetbegrig dercausanoemd el1 vertrok in 18t0 naar Aloskot
l.Ge- liteitnoch llitdeervariny,nochultdewetten
dtlronde e011 gedeelto van diolz uoodlottigen der sllbjeetieve vel-beeldlngskrachtafkomstig
veldtogt was l1j bttlast mt
?t hetbevf
?lOver is, maar dat het t0t de aprioristischo grondllpt hoofdltwartier.Intlellslagaan doAloskowa waarheden behoort, (
1001* welko de ervaring

washj a'
alzvoerdervalzhet2decorpscavalerit):
,
daarmede verbl
uk hj docarrpsderlttlssische
infanterie en snetlvelt
le hj llet veroverel
eoner sterke batterj o1
)den iden Septel
uber
1812.

mogeljk wordt enzonderwelkegeenevoorwel-pen ot'gebeultenissen kunnen k staan.Dit

bogrip behoort alzoo t0t de oorspronkeljke

denltbeelden ot'cateyorieën, en wel t0tdat
derbetrekking (1elatlo).Zjninhoud isdewet,

Caus (Sal0m0de)ofOtzl
f/.
r,geboreni1A1576, welkedeobjectieveversehjnselen in hetver-

z0llvolgens pen briefvan de bekende A-lario:t band hunner Opvolging bevat, zondel- wier

de î'Orme aan den markies de C'
Jz
?g Alarsde geldigheid op hetgebied derzinneljkewereld

1g SP1'ak0 kall W0Z011.Vall
cerstezjngeweest,dieophetdenkbeeldl
twam, Vall g00là0 01*Va1'i1'
Onz waterdamp als beweegkracht te gebrtli- het gebied der physische eausaliteit verschilt

ken. Volgensdezen briefleverdo hj in 1637 volgens Kantdatderzedeljke,en degroote
t do kloof tusschen die beide
bj den Koning eeno memorio in Overzjne wjsgeer heet'

uitvincling,waardoor men molens,wagensen causaliteiten dool' eene teleologische zoeken
schepen in bew eging zotl ltunnen brengen. aan tevullen.Laterewjsgeeren,zooalsF'
Jc/l/e
Kardinaal Ricltelien zond hem evenwelweg en Heyel,zjn o1)dezen wegnogverderv0oltzonder hem gehoor te verleenen en deedhem , geyaan e1
1 hebben demoréle (spontane)catltoen hj dringend en lastigbegonteworden,in sallteit beschouwd als het gronddenkbeeld
Bicêtreopsluiten,waarnadeOngelukkigekrank- in het heelal en hieruitde 2 andere causalizinnigwerdenin1626overleed.Diebriefiseven- teiten afgeleid.Hetschjntechter,datdecausawel onecht, alzoovervaltdewaarheid dezer liteit op verschillend gebieddernattlurkundige
metledeeling.Menverhaaltvoorts,datlol-d Ivbr- wetensohap volstrekt niet dezelfde is,zoodat
cAd-sfe.
z-, di4 in Engeland voor den eersten uit- men zich onoverkomeljke moejeljkheden

vinder der stoomwerktuigen gehouden wordt, schept,wanneer men geene versehillende catlbtl een bezoek te Bicêtrehetboek vandeOJZII.
, saliteiten wilaannem en.
getiteld !ylàes raisons des forees m ouvantes
Causses (Plateaux des)zjn uitloopersder
(16t5)'' ln handen kreeg,zieh do uitvil
zding Cevenlles,welkettlsschen de bronnen van de

toe-eigelzde en haar opnanl in zjn werk Agûtlt en L0thetzuidoosteljke gedeelte der
/1Honderd uitvindingen''?hetw elk ilz 1665vem centrale hoogvlal
ttt) van Frankrjk vormen.
scheen.De Ctzzf.sschreetO0k:n'fnstitutiollhar- Ztl bestaan uit Jura-l
talk, zjn van water
monique (1G15)'') rLa perspeetive avl?c la e11 boomgewas beroofd, van vele dalen ter
raison des ombres etmiroirs (1612),,, yTua diepte vall 3- tOt 400 Ned.eldoorsneden en
pratiqtle et démonstration deshorlogessolalres

bereiken eoll()gemiddelde hoogte van800Ned.

el. Daartoe behooren de Causse dt) Caune,
(1624)'' enz.Zievoortsonder Papin.
Causaliteitofoorzakell
jkheidishetverband de Larzao,de Severae,enz.
tussellen Oorzaak en gevolg.D it tlënkbeeld is
Caussidiure (A1are),profeet van policio
vool,hetM-etenschappeljk onderzoekval
zgroot te Parjs na (
1e revolutie valz1848,wel'
d i1
belang,onzdat hf!t de grondslag is dervem

1809 uit gel-ingonstandgeboren, wasa1svolks-

klaring val
z vele versehjnselen.D0 verschillende gpvoelens derwtjsgeeren overdewaardc
t
ler causaliteit zju ontstaan dool* het feit:
dat (1o ool-zalçen doorgaans buiten den kring
Onzer ervaring liggen.Avj aallschollwen wèl

mennpr bj alle zamenzweringen en stlaatgevechton tegen de Julj-monarchie rusteloos

s'vf-'l-kzaal'
n, ztlehtto dien ten gcvolgtlt0taall
(10 groott.
l alunestie van 1847 i1zd()gevangenis, ()n zocht vervolgens a1scolpf.
)rt(?llr valz
llet dagblad nLa Rélbrlu(?''df)delnoltl-ntftlz o1)
het land .-001-te btlreidlln op (ltacllltp-ellttàlillg,

eelle retlks A'an toestaudel), dottll ontwaren
den overgang nit't van den cenelz topstand
in delz anderen. Daarolu heeï't Jfz.me tle dic il
z(
Februartj1848 te Pari
js llitbal-sttl..Na
bedenking geopperd, ot' de ('ausallteit geen tlon 24sten Fcbrtlarj stond 1lj op fxiglkl
z gtl
zag
aan
he
t
l
l
oot
'
d
dt
à
r
pol
i
ei
e
(
,
1
t
'
'B-nslutxtkstt1-A-al)
subjeetief denkbeeld is, t
lat ten g'
evolge t
ltzl
'
waarneming A'an opvolgende gebpurtenisselz in Pari
js.TI'
1die bef1tkl
tking '
vollllt
lelli
J-uitbarons0nfstaat.Anderen,zooalsCavlek
b'
iî's,llt'llllen ritzade-z-nannen ()n A-oornlaligt) vel-clbrtltxelllellde
hullne tot-vltigt g'
tz
l:f
.mt1 tOt el
àn illgrljpend Ca,rd(?dupeuple''.D0c11l-tledsdtan lTdf'nàfaal't
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zaghtlzich alsoverdolvendooreenstortvloed gebrandeylek.T0t(
lf
leigenlgkebrandmiddelen
van socialistische arbeiders, en Blanvé,die (c.actualla) behooren het brand-jzeren de

op eigen hand zamenzweringen vormde,0n- moxa,die reeds aan de geneesheeren deroud-

dermjnde zjn gezag,hetwelk hj den lsden heid bekend waren. T0t brand-jzer (ferrnm
Mei geheel en al verloor.D00rhet departe- candens)kal
zeen stnk metaaldienen,dal,niet
mentderSeinewerd hj afgevaardigdnaarde spoedig smelt,maarhet heeft t0t gemak van
Nationale Vergadering, doch door deze in
staatvan beschuldiging gesteld,zoodathtjde

wjk nam naarEngeland en in zjne rMemoires''(1848 2 dlnl''zjn besttlurzochtteregtvaardigen.Laterbegafhj zich naarAmerika,
doeh zag er zieh in zjne verwaehtingen bedrogen,zoodathj eerstnaarEngelandentoen
naar Frankrjk terugkeerde,waarhj in Ja-

nua
Craus
j 18sql1
overleed.
n de Perceval, een Fransch g0leerde,werd yeboren te Parjsin 1795,deed

belangrgke relzen in hetoosten en werd in
1822 hoogleeraar in hetArabisch aan deschool
voor Oostersche talen te Parjs.Hj sehreef
rEssai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme(1847,3 dln)''.
Cauterets is de naam eener badplaats

in het FransehedepartementHautesPyrenêes,
waar zich deszomers weleens 14000badgas-

ten bevinden,terwjlhetdorp n0g geen 2000
inwoners telt.Zj ligt aan een spoorweg in

het dal der Cauterets en aan de bergrlvier
Gave de Cauterets.Hetdalvôrmtgrootendeels
eene enge kloofenmenheefterberoemdezwavelbronnen van gemiddeld 50OC.,die ten getale van 23 een negental bad-inrigtingen van
watel-voorzien.
Cauteria of brandmiddelen veroorzaken,

e

<k

F'ig.Q.Moœa's

den arts een der vormen,diein flg.1 zjn
voorgesteld.Hetbestaatnameljk uithetkopstuk (a),den steel(b),en hethechtofhandvat (c).Hetkopstuk wordtin eensteenkolenvuur wit-gloejend gemaakt.W i1men daarna.
de wond heelen,dan bedekt men zemetwatten,- wil men den prikkeldoenvoàrtdtlren,
dan bestrjkt men ze met prikkelendezalf.
Demoxa iseen rolrond (#)ofkegelvormig(e)
ligchaam van eenebrandbare stof,gewoonljk
van katoen, dat in eene salpeter-oplossing
gedompeld is.Deze stofwordtvastin elkaâr
gedraaid en stevigheidshalve met een sttlk
otld linnen omkleed.Men zet zulk eene moxa

Op de huid en zj Averdtvervolgensaan het
boveneinde aangestoken.Dezekunstbewerking

zooals wj reeds in hetartikellranden ver- is veelpjnljker,dan diemethetbrandjzer,
Omdatzjlangerduurt,maarzjwerkt00kveel
diepel'. De patient wordt in den regeldoor
chloroform bedwelmd,en de behandellng dqr

wonde is dezelfdealsbj die van hetbrandjzer.omtrenteene derdesoortvanbrandmiddel,nameljk de galvanocaustiek,raadplege
men hetartikelAjlt
lnden.
Minder oud dan het gebruik van hetbrandjzeren demoxa isdatvanbî
jtmiddelen(($.p0tentialia). Hiel*
toe behooxen spiesglansbote:
(Liquor stibii muriatici), ongebluscht'
e kalk,
bjtende ammonia,bjtende kali,zwavel-,sal-

l

od --h

fl,

$
1

h

é

petem en zoutzuur, arsenigzuur,kw ikzilveroxyde, salpeterzuur kwik , stlblim aat,zink-

%

chloride, salpeterzuur zilver (helsche steen)t
koper-,jzer-en zinkvitriool,braakwjnsteen,
iodtinctuur enz. W j zullen hier de werking dier verschillende m iddelen nietnagaant

maar vermelden slechts,datc
1e heelkundiqe,

als hj eene krachtigeinbrandingverlangt,zlch
bj voorkeurvan bjtendekaliot'vaneenmengC

se1van dezemetongebluschtenkalk,vanspiesglallsboter,zinkchlorideOt'arsenigzuurbedient.

e
f

l

à

olu l
tleineplekjestecauterisêrenkf
lmtvooral
helsche steen te pas.
Men gebrtliktzulke brandmiddelen Om ol'gallisehe uitw asson w eg to nem en f)fOm doolontsteking en ettering afleiding te bezorgen

aan een aangetastdeel,vooralogk bjontsteFlg.1.Brand-b'
zers.
king van den ruggegraat Ot' van een groot
meld hebben, eene min ofmeer diepgaallde gewricht,zooalsdatvan de heup,()t'Ook wel

verwoesting van hetdierljk weefsel,qevolgd btjzulkeverzweringentwaal'geellvoldflende
door prikkeling, ontsteking en etterlng der krachtige prikkelbestaat,omnieuweorganische
Y.
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bestanddeelen ter heeling te vormen.Te v0- beter gel
ukte.onder het DiredûirewaBhj

ren maakte men er 0ok fontanellen mede, lid van den Raad van Vjfhonderd,ontvanger

doeh h0t is gebleken,datdezehandelwjze der stads-belastingen en directeurderloterj.
geenerlei voordeelbragt.Beter dienen brand- Ten tjdevan hetconsulaat werd hj alsbui-

middelen t0t ztlivering van vergiftigewonden, tengenwoon commissaris-generaalnaar deArabj voorbeeld doorden beetvan dollehonden bische haven Mascate gezonden?waar intusof vergiftige slangen toegebragt, alsook om schendeEngelschenzjneontseheplngverhinderdiep-gelegene abeèssen,voorallever-abcèssen, den.In 1806 ging hj op verzoek van Joseplt
naar buiten afteleiden.O0k bjgevaarljke Napoleon als bestuurderderdomeinennaarNalrat)den opvolger vallJ'
oseplt,
bloedingen kan het brand-jzer ultmuntende pels. onder M '

diellsten doen,endevernietigendebjtmiddelen werdhj staatsraad,commandeurvan deOrde
wërdel
z vaak metgoedgevolg aangewend bj derBeide Siciliënen majoraats-heer.ToenNakanker,wolfzweer,wrattenjpolypenenz.Alen
geefthieraan veelaldevoorkeurboven hetmes,
ollldat de patiënten er m inder tegen opzien,
Omdat men minder heeft te vreezen v00r

poleon I de Fransche ambtenaren uithet btlitenland terugriep, begat'zich ook Caraignac

naarzjn vaderlanden werd bj denterugkeer
van Napoleon van Elba t0t prefect van het
gevaarljke bloedingen, omdathetdoorgaans Somme-departement benoemd Ilj had echter
beter is, het kwaad langzamerhand weg te zjne betrekking n0g niet aanvaard bj den
bjten, dan op eenmaal weg te snjden,en aanvang der tweede Restauratie,en werdveromdat de plek,waar het zich bevindt,dik- volgensonderdekoningsmoordersgerangschikt,
wjlshetgebruik van hetmesverbiedt.Deze zoodat hj zich naarBrusselmoestbegeven,
laatste reden is atzoende; de eerste echter waar hj den 24sten Maart1829 overleed.
moeteiqenljk nietinaarlmerkingkomen,v00r- Godfroy Ct
rll
ctçzlt
zc, een Fransch dagbladalnietln onzen tjd bj hetgebrtlikvanchlo- schrjver en aanvoerder der rept
lblikeinsche
roform.
partj,den oudsten zoon van den voorgaande.
Cautie,zie Borgtoyt.
HjwerdgeborenteParjsin1801,sttldeerdein
Caux (Hetlandvan)ligtinFrankrjktus- de regten, maar wikkelde zich reeds vroeg
schen de Seine en de Zee, strekt zich uit in zamelzspanningen tegende Bourbons.Bjde
naar de zjde van Picardië en onderscheidt Julj-omwenteling van 1830 onderscheidde hj
zich door eene Ongemeene vruchtbaarheid.De zich door zjne onverschrokkenheid en verlandbouw bloeit e1',en de vrouwen des lands klaarde zich,na hetoprigten van delzJuljmtlnten tlit door eene slanke gestalte,eene tl
'oon, aan het hoofd der moedige republikeifrissche gelaatskletlr,ongemeene bevalligheid nen tegen denieuwe ordevan zaken.Bj de
en eene sierljkekleederdragt.DeOeversder Organisatie der Nationale Garde werd hj t0t
Seine tusschen Rouen en Havre zjn erzeer kapitein bj deartillerie benoemd,doch zjne
bekoorljkten deoude hoofdstad vanditland- republikeinsche verwachtingen zag hj door
schap is Caudebec.
de houding van Lg
fayetteen vanveleanderen
Cava iseene stad in deItaliaansche(v00r- verjdeld,waarnahj in den kerkergeworpen,
heen Napelsche)provinciePrincipatoCiteriore, naaardoordejurl vrjgesproken werd.A1slid
een uur gaansten noordwesten van Salerno, van de Vereenigllag der Volksvrienden, die
in een dal van het Fenestre-gebergte.Zljtelt door een regterljkvonnisontbondenw as,w erd
25000 inwoners,die uitstekende linnen en ka- hj meerm alen in hechtenis genomen,en na
toenen stolen vervaardigen.Nietver van de zjnevrjspraak voeqdehj zi
ch bj deVereestad verheft zich eene beroemde abtdj der niging t0t handhavlng der Regten van den

Benedidjnen,welke zich onder hetonmiddel- Alensch.In 1834 werd hj op nieuw gevat,
ljk besttlur van den Pausbevindt.Hare bi- maar onttrok zich aan de uitspraak der regbliotheelt is thansnaar Napels verplaatsten ters door de vlugt naar Engeland:vanwaar
bevatOnderscheidenem erkwaardigehandschrif- hj in1841naarParjsterugkeerde.Hlerstichtte

ten, waarbj zich de codex der wetten van
Lombardjebevindt.
Cavaignac. Onder dezen naam vermelden wj:

hj hd dagblad rLa Re
'tbrme''ten overleed
den 5den Mei 1845.Hj schreefeenemenigte
dagblad-artikelen en opstellen in tjdschriften,
alsmede rcardinal Dubois, ou tout chemin

Jean -Pt
y/ï,
:Jd Caraignao,lid derNationale mêne à Rome'')en rune tuerie de Cosaques,
Conventie ln Frankrjk en generaal.Hjwerd scène d'invasion''.
geboren in 1762 te Gordon in Gascogne,en
Loldsfz
lf
yble Cavai
ynae,generaalderFranwas advocaatbj hetParlementte Toulouse, scheRepubllek,eenbroedervandenvoorgaande.
toen de omwenteling uitbarstte.Alsvoorstan- Hj werd geboren teParjsden 15denOctober
der van deze werd hj met onderscheidene 1802, bezocht er het CollégeSainte Barbe,
stedeljkc ambten bekleed en in 1792 als atl voorts de Polytechnische schoolals kweekegevaardigde naar de Nationale Conventie ge- ling voor de genie, diendevervolgensals 2de

zonden.Hj stemdeervôörden dood desK0- luitenanten hoorde eenigentjd devoorlezinnings,nlaar lleleed vervolgensmeergematigde gen aan de Militaire Schoolte Metz.In 1827
republikeinsche beginselen, ep werd weldra nam hj a1s luitenant der genie deelaan de
generaal.Yruchteloos poogdehj bj den 0p- expeditie naar Griekenland en werd bevorderd
stand der bergpartj (20 Mei 1795) de oprûe- t0t kapitein. Gedtlrende de Julj-dagen van
rige menigte uitde vergaderzaalder Conven- 1830 was hj in ganzizoen teArras?enwegeus
tie te weren,lletgeen hem den sden October deelnemi
ngaanrepublikeinsehegenootschappen,
daaraanvelgende) m et Baeras en B ontv arte bepaaldeljk aan de rAssurance nationale''

CAVAIGNAC-CAVALIàRE.

259

zond de regêring hem in 1832 naar Algiers, 1857.Hj schreefgDelarégenced'Algèr,note

waar hj oran bevestigde en verdedigde en
zich vooralbjdeveroveringvanTlemcenz00danig Onderscheidde,dat de maarschalk Claw
sel hem en 500 vrjwilligersterverdediging
van dien gevaarljken postachterliet. Cava'
%-

surl'occtlpation (1839)''.00k in zjnsterfjaar
werd hj te Pargst0tvertegenwoordigergekozen. Xen kan Cart
ûynae niet zoozeer een

groot staatsman noemen,als wel0en man;
die tlitblonk door republikeinsehebtlrgerdeugd

pzllcverdubbeldezjne bendedoordeoprigting en door een vastl
tarakterqJa,men mag onvan een corps inlanders,stichtteschierzonder derstellen,dathet een geluk voorFrankrjk
hulpmiddelen hospitalen en werkplaatsen en zotlgeweestzjn,indienhjin plaatsvan Lovexzoxgde door gestadigerazzia'shetgarnizoen dewijl
et?zl t0t pxesident wal'e gekozen.
c Xtx
.ppl
van levensmiddelen t0tin hetjaar1839.V00r- Cavalcanti. onder dezen naam vermelzigtigheid,volharding,koelbloedigheid eneen den wj:
G'
Ado Otrzptzlcczlfi,geboren in de eerstehelft
zeldzaam talentvan organisatieenv>n berekeningvan gevarenbehoordentoenreedst0tzjne der 13deeeuw.Gehuwd metdedochtervanden
karaktertrekken.Na eenekorteverpoozing om aanvoerder der Florentjnsche Ghibelljnen,
redenen van gezondheid nam hj hetbevelop kwam hj in onaangenameverwikkelingmet
ilpzlt
zfi, het opperhoofd der Guélphen,
zich over het2debatal
jon ligte Afrikaansche Corso .
infantexie,rzephirs''genaamd,nam den 15den moest de vlugtnemen,verwjlde eenigen tjd
Maart1840 Sjersjelstormenderhandin enver- in het Ongezonde Sarzanaenkeerdevervolgens
dedigde die plaats gedurende10 weken tegen naar Florence terug,waarhj in 1300 Overde gestadige aanvallen der Arabieren.Als k0- leed. Zjne gedichten,aan Mandetfa gerigt,
lonelderzoeavenonderscheiddehjzichvoorts zjn gedurende zjne Jongelingsjaren vervaarbj de expeditie naar Medeah,btjden togt digd, en hj mag beschouwd worden alsde
over den Sjaba-el-Kettategen deBeni-Afenad voorloopervanDanteenPetrareha.Zjnetaalis
en vôérTagdempt.In 1841werdht
jdeplaats- zuiver,edelenwelluidend,doehzjneverzenzjn
vervanger van La/
morieière aIsbevelhebberder ineennevelvanzwaarmoedigheidgehtlld,- beZoeavon streed dapper den 28sten April1842 paaldeljk desonnetten,diemetliederenencan-

in Metidsjah en den 15denSeptemberbj ElHarburg tegen deBeni-Rasjel,enwerdin1844
t0t brigade-generaalen in 1847t0tgouverfleur
van oran benoemd.Na deFebruarj-revolutie
werd hj divisie-generaalen gouverneur-generaal van Algérië. De portefeuille van 00r10g
weeshtjvan de hand,maarhetmandaatvan
afgevaardigde van het departement L0t naar
deNationaleVergaderingnam hj aan.Twee
dagen na den aanslag van 15 Meikwam hj
teParjstaanvaardde op dringendverzoekder

zonen zjne dichterljkenalatensehapvormen.
Vooraldecanzone pDonna miprega.per chio

vorlia dire etc.''heeltzjnroem algemeenverbreld; acht personen hebben er noten op geschreven, en onder dezede kardinaalEyidio

Colonna (1602).De gedichten van Caraleanti
zjn in elkeverzameling van gRime antiche''
opgenomen,en vanzjnegezamenljkewerken
bestaat eene gebrekkige uitgave van Cioeia-

zprr'
l(t813)Giovann'
l Cavaleanti, een Italiaansch geschiedschrjver.Van hem zjn de plstoriefi0rentine'',die hettjdperk van 1420t0t1452
omvatten en doorPolidoriwerden uitgegeven
(1838,2 dln).00k schreefhj eene verhande-

Uitvoerende Commissie hetministérievan00rlog,hieldzich bezigmetdeorganisatiederlegers
aan de grenzen,en w erdkortdaaropbenoemd
t0t opperbevelhebber der troepen ter beveiliging derNationale Vergadering zamengetrok- ling over de verbanning en denterugkeervan
ken in de nabjheid van Parjs.Bj het uit- Cosmo.

barsten van het Junj-oproer wqrd hem de
dictatuur opgedragen.Nadat hj m een bloedigen strjd den opstand gedempt hadtwerd
hj tot voorzitter van den ministerraad en alz0o t0t verantwoordeljk opperhoofd der Re-

Bartolomeo Cclwlct
zz3/i, eep Flûrentjnsc'
h
edelman. Hj werd geboren ln October 1503
en greep reeds alsJongeling naar de wapens
tegen de M edoi, welke hj alsverdrukkers
van zt
jn vaderland beschouwde. Hj onderpubliek benoem d.De Orde was volkomenher- scheidde zich zooweldoorvrjheidsminendapsteldj toen hj zes maanden laterde teugels perheid a1s door welsprekendheid,eneenetoevan het bewind overgaf aan den president spraak t0tdekrjgslieden,doorhem in 1530
Lodetc'
qk Ncyy/epzl.Hj zelfhad bj deverkie- gehouden,is in de verzameling van Sansorilto
zing 1'/a mlllioen stemmen verkregen.Het opgenom on.Toen Cosmo t/eïM ediei den troon
departement L0t vaardigde hem woderom af beklom ,verliet CaraleantiFlorence,woonde

naar deNationaleVergadering,waarhj met eenigen tjd teFerrara,bezochtFrankrjk en

Lamtoeicière,Wd#dtzzl,Dtfaureenz.hetlinkem begaf zich vervolgens naar Rome,waarpatls
centrt
lm vormdederrepublikeinscht
?partj.Bj Paltl'
asfffhem metbelangrjkezendingenbeden staatsstreek van 2 Decem ber 1852 deed lastte. Hj overleed te Padua in 1562.Men
Napoleon hem gevangollnem on en naftl'H am heeft van hem eone sltettorica (1559)'' en
h kort daarl'
la weder in vrjheid Trattati sopra g1iottimireggim entidellerepbxengen, doo'

stellen.Hj vel
-liet aaustonds zjn vadlàrland, publiceantighe ()moderne(1555 en 1574)''.
en toen Parjs hem wedert0talkevaarqigde Cavalgrle ofkarallerie,zie Rniterq;.
koosnaar de NationaleVergaderiug,w eigerdo

Cavallçr (Jean),zie Camisards.

hj, den voorgesehrevcl
z eed at't()leggl
pn.T11 Cavallere (Emiliotlel),een beroemd ItaFrankrjk teruggekeerd, begafhj zich naar liaansch com pollistder IGde eeuw ,geboren te
zjn buiteltverbljfOurnesin hetdepartement Rome,werd in 1570 kapelmeester teFlorence
Sarthe,en overleed aldaar den 28sten october en overleed in den aanvang der lideeeuw.
17*
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Zjne herdersspelen :I1Satyro''en gLaDispe- kruidkundige.Hj werd geboren den 16den.
Jarazione'' waren de eerste bekende opera's in nuarj 1745te Valencia?wasaanvankeljkeen
Italië,weshalve sommigen hem voor den uit- leerling der Jezuïeten, legde zich vervolgens
vinderdergpsrahouden.
teMureiat0e op dewjsbegeerteenbegafzich
Cavalliem (Francesco Bonaventura),een in 1777 als gouverneur van de kinderen van
uitstekend Italiaanseh wis- en sterrekundige, den hertog del .
JA#'
*3fl#o naar Parjs. Hier
geboren teMilaan in 1698,werd Opls-jarigen wjdde hj zieh hoofdzakeljk aan de kruidleeftjd lid eener ordevan Bedelmonniken en kunde,bleefer 10Jaaren gaferzjne pM0legde zich eerstt0e 0J)de godgeleerdheid en nadelphiae classis dissertationes (1785,2 dlnl''
later te Pisa op de wlskunde.Bj zjn Onder- in het licht,die hem grootenroem bezorgden.
zoek Ilaar de bepaling der kromme ljnen Na zjn terugkeer in zjn vaderland schreef
Ikwam l1!J op het denkbeeld der jyolzdeelbare hj het groote werk rlconesetdescriptiolles
elementen'' en opperde de stelling,die hevig plantarum , quae aut sponte in Hispania cresbestreden werd,dateeneljn uiteenoneindig cunt aut in hortis hospitantur (1791- 1799,
aantalpunten,een vlak tliteen oneindigaan- 6 dln met601koperen platenl''.Hjkreegvan
talljnen,en een ligchaam uiteen oneindig de regéring in last,om Spanle,methetoog
aantalvlakken bestaat.Hj overleed a1shoog- op de natuurljke historie,te doorreizen,en
leeraar in de wisktlnde te Bologna in 1647. bezocht in de eerste plaats Valenda,waarT0t zjne voornaamste geschriften behooren ovethj uitgafpobservationessobrelahistoria
Geometria indivisibilium continuorum nova natural, geograia, agricultura de1 regno de
quadam ratione promota (1635en 1653)'',- Valencia (1795- 1797, 2 dln met platenl''t
,Rota planetaria (1640)'')- rrrigonometria waartoe hj zelf de teekeningen leverde.In
plana et sphaerica, linearis et logarithmica 1800 stichtte hj met Pro'
tot te Madrid de
(1635)''enrExercitationesgeometricae(1647)''. DAnales de las ciencias naturales'')enin 1801
Cavallini (Piétr0),een verdiensteljk Ita- werd hj diredeur van den Botanischen tuin
liaansch sehilder? mozaïekwerker en bouw - aldaar.Hj wasbezigmetde ui
tgavevaneel
z
meester der 14de eetlw ,was een leerling van rHortus regitls Madrldensis'',toendedoodhem
Giotto en een helper van dezen bj hçtvem ln Mei1804 overrompelde.Hj heeftOokvoorvaardigen der groote mozaïekschilderj inhet lezingen uitgegeven (1802),diedoorprofessor
voorportaal van de St.Pieterskerk te Rome. Virianiin hetItaliaansch zjn overgebragt.
Antonio OC>zJIJ:,
: Centi,een uitstekend
Hj bloeide in de eerstehelftder14deeeuw
en overleed in 1344 ot'1364.Van zjnemuur- Spaansch geschiedschrpver van den jongsten
schilderjen te Rome is niets Overgebleven, tjd.Hj werd geboren in 1805te Cortma i1z
dot!h te Florence vindtmen n0g vele kunst- Galicië, studeerde te Alcala in de regten (?n
legde zich tevens toe op geschiedenis en letgewrochten van zjne hand.
Cavan is een graafschap in deTerschepro- terkunde.In 1825vestigde hj zich alsadvovinde U lster,grenst ten noorden aan Ferma- caatte Madrid,waar hj weldra dealgemeene
n
agh, te
n noordoosten aan Monaghan,
ten achting verwierf.In 1831 werd hj syndicus
ztlldoostt
?n aan Aleath,ten zuiden aan '
W est- van den stedeljken raaden hetvolgendejaar
Meath en Longford , en ten westen aan Lei- m et de tooneelcensuur belastt en in 1841werd

trim en teltop ruim 35 En geogr.mjlen weinig meer dan 150000 inwoners.De oosteljke
helft, w aar de Loughanleagh zich terhoogte
van bjna 350 Ned.c1verheft,en vooralhet
noordwesteljk gedeelte met den Culeagh (675
Ned. el hoog) is bergachtig en hetland in
het algemeeu niet zeer vruchtbaar.Dt)voornaanzsterivier is er de Erne met deAnnalee,
em t0t de meren behooren er het Oughtermeer,de Sheelin en het Ramor-meer.Hetklimaat is vochtig,maarnietongezond.De be-

langrjkste voortbrengselen van den landbouw
zjn er haveren aardappels,voortswatvlas

en hennep.Deinwoners,van welke810/0t0t
de R.Katholieke Kerk behooren,zjn zeer

hj tot gewoon lid der Koninkljke Acadpmie

voor geschiedenis en kort daarna t0t 1id der
Academie van zede- en staatkundige w etenschappen benoem d.Behalve PEI libro de mes

hi
los (eene verzameling van wetenschappeljke
opstellenl''eneenigeredevoeringenenz.,schreet
hj overhetmFuero de Madrid'' en rDïalogos
politicos y litérarios'',eene ijne satire,diein
korten tjd6uitgavenbeleefde.Zjnbelangrjkst
boek is echter rllistoria de Espana (18601864,5 dlnl'',dathj evenwelnietvoltooide,
daarhj in den aanvang van 1864 overleed.
Cavatine noemtmen eene korte,nietzeer
hartstogteljke aria uit eene opera.Voorheen
onderscheidde zj zich van deeigenljke aria

arm oedig en houden zich,behalve m et land- doordien deze uit een recitatief en 2 deelen
bouw en veeteelt,bezig metspinnen en we- bestond, terwjlde caratinenietsanderswas
ven. De bodem levert er steenkolen, zilver- dan een eenvotldig lied. Latere componisten
houdend lood,jzer,zwavelenkalk.Deeven- hebbenditonderscheiddoenvervallen,enRossini
zoo genoemde hoofdstad,aan de beek Cavan gebrui
ktdien naam vooralle aria's.Alqemeen
gelegen, welke zich in de Erne uitstort,tolt bekendisdefraaje cavatineuitrPreclosa''.

ruim 3000 inwoners.zj isdezetelvan een
R. Katholieken en van een Protestantschen

Caved6ne tGiacomol,eenItallaanschschil-

der, geboren in 1577 te Sassuolo,was eerst

een lperling van zjn vader Pellegrino en vervolgens van de Carraeei,wierstjlhjopeene
treFende wjze wistnatevolgen.Nietminder
bedreven was hj in hetnabootsen der VeneAkttonloJO,JCaranillesteenberoemdSpaansch tiaansche coloristen)zooals bljkt uit eenige

bisschop en bezit eene Latjnsehe School en
eene regtbank.
Cavanilles. Onder dezen naam vermelden wj:

CAVEDONE- CAVITA.
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ychilderjen in San-paolo te Bologna;vooral schatten ten deelvielen aan de kinderen,die
wordt een heilige Stepltanus s'an zjnehand zj aan William geschonkenhad.Eénvandeze

en in de kerk teImolageplutstzeergeroemd. werd de stamvaderderhertogenran.lldrt-d/zïr6,
De d00d van een veelbelovenden zoon en de en een ander was de vader van W illiam Otzva1van een steiger werkten vernietigend op rendoh markies en hertog ran Nelt
lct
ufl:,gezjn kunsttalent,zoodat hj ten laatste zjne huwd met M aryaretka Z'lctx,g,die in 1653 te
toevlugt morst nemen totden bedelstafen in Antwerpen een bt
mdel gedichten uitgaf.Zj
overleed in 1673,en m et haren zoon H enry,
16C
60indedjepstearmoedeoverleed.

aved6nl(Celestino),een uitstekend Ita- tweeden hertog ran Fàznctzyïle(f 1691)isde

liaanseh oudheid- en penningkundige, werd jongere ljn van ditgeslachtuitgestorven.Tot
geboren den 18den Mei 1795 te Levizzano dit geslachtbehàorde ook:
Rangone op hetgrondgebied van Mbdena,beHenry OJ/
/I6Z/t/ï.
:A,een uitstekend beoefenaar

gafzich in 1809 naarhetbisschoppeljksemi- der scheikunde. Hj werd geboren te Nizza
narium aldaaren wjddezichvan1816t0t1821 den loden October 1731,en was de zoonvan

te Bologna aan de studie der GriekBche en lord Charles Ctzrezl#lA,een broedel'van den
Hebreeuwse'
he talen en der oudheidkunde.In hertoy l
m t.
De'
poz
l.
:M'
re.Zjn geldeljkvermogen
1821 werd hj custosvan hetmunt-en pen- wasln zjneJeugdzeerbeperl
kt,dochinylaats
ningkabinette Modena en werd er tevensge- van naar winstgevendebetroltkingen tedlngen,

plaatstaan deboekerj.Laterzaghjzichbe- legde hj zich t0e op de wetenschappen en
vorderd t0tbibliothecaris en bleefdie betrek- bepaaldeltjk op de chemie.Hjwasde eerste,
king bekleeden na de vestiging van het 4ienaatlwkeurig deeigenschappen onderzocht
Koningrjk Italië. Hj heeft onderseheidene van hetbrandbaar waterstofgas,en aan hem
belangrjke opstellen in tjdschriften geleverd ismen debelangrjkeontdeltkingversehuldigd
en schreefvoerts:rsaggiodiobservazionisulle der zamenstelling van het water (1781) uit
medagliedifamiglieRomane(1829)''t- rNtl- waterstof en zmlrstof. 00k in de nattlur-en
mismatica biblica (1850)'',- pcontktazione wiskundewashjzeerbedrevenenl
zjbepaalde
dei principali exrori di Ernesto Renan nella dc gemiddelde digtheid van den aardbol.Hj
sua Vie de Jésus(1853)''.Hj overleedteM0- werd tot lid van het Koninkljk Genootschap
dena den 26sten November 1865.
te Londen en van het Instituut te Pargs beCavelier(PierreJules),eenFranschbeeld- noem d en erfde van een oom in 1773eenOnthouwer, werd geboren te Parjs den 3osten zettend groot verm ogen.Dit bl-agt,etthtexJ00
'
.
Augustus 1814, ontving onderwjsvan Darid nerlei verandering in zjn streven ofin ZuPI
'I0
d'Anyersen TlsffDelarooheenverwierfin 1845 gewoonten.Hjbehieldzjneeenvotldigelevensden grooten prjs voo1'beeldhouwkunde.Ge- wjze, bevorderde de wetenschap en bewees
durende zjn s-jarig verbljfteRome zondhj weldaden in het verborgen.Zjne kostbare
zjn beroemdstandbeeld van Penllopenaarde boekerj stelde hj terbtlschikking van ellten
tentoonstelling van 1849 en verkreegdaardoor geleerde.Zjnegeschriften meestalverhaneene plaats onder de Fransche beeldhouwers delingen, in de rphilosophicalTransadions''
van den eersten rang.De hertoqde.Lwu
yzle: geplaatst- geven gettligenisvanzjneschrankochthetvoo1'zjn kasteelDamplerre en be- derheid en naauwkeurigheid.Hj overleedte
taalde hetuiteigen bewegingmet10000francs. Londen den lodenFebruarj 1810,meer dan
De marmeren groep,rcornelia en haxe bèide 12 millioen gulden achterlatende.
zonen''voorstellende)rdeSeineen deRjn''
Caviaar, in het Russiseh ikra genaanld,
eene ,,Fama''in dengevelderApollo-gaanderj was t0taan heteinde der 18deeeuw bjkans
in het Louvre,tweegroepen*caryatiden aan alleen in Rusland en Italië bekend a1s een
de paviloenen van het nleuwe Louvre,dit uitstekend dierljk voedsel in den vastentjd.
allesgetuigt,dat Canelier metIjvervoortyaat Het bestaat uit ingezouten kuit van steul',
op den ingeslagen wey.Hj beziteen ztuver huizen en andere visschen,die vooral in de
gevoel van sttjl,en zlnekunstgewrochtenon- groflte rivieren in hetzuidenvanRuslandw orderscheidenzich doorstshoonheidvanvorm en en den gevangen.De caviaarw ordtdroogverzonljnen en dfyrdebevalligehoudingderEguren. den als geperste caviaar,de geringste soort,
Cavendlsh is de naam van een tak van of in vlgeibaren toestand alsgroene offrissche
den w eleer in Engeland magtigen stam der caviaar. (
Is deze afkomstig van karper en
Gernon's,wier stamvader met W illem deVer- snoek, dan noemt men ze roode eaviaar.Zj
overaar derwaarts trok. Rogerteen jongere wordt vooral in Astrakan bereid,maar ook
zoon kwam onder Ednard III in hetbezit die van Duitsche visschen wordtte Hamburg
van Cavendish en noemde daarnaar zich zel- en te Maagdenburg in den handelgebragt.De
ventterwjlzjnejeheelenakomelingschapdien grofkorrelige soort is de beste.
naam behield. S1r Joh,n Ctz/rezl#C,9A kwam in
Caviana is de naam vaneen Braziliaansch
1381 bj een oproer om hetleven.SirWilliam eiland in* den mond der Amazonen-rivier.Het
Ccz
pezldï,
sâ,, geboren in 1505 en overleden in is 9 geogr.mjlen langen5breed,zeervrt
lcht-

1557,heeftmen langen tjd voordenvervaal
-- baar en goed bevolkt. Veeteelt en visscherj
digex gehouden van pTuife and death ofcardi- zjjn erbloegendetakken van njverheid.
nalW olsey'',doch het is later gebleken,dat

Cavita of Carite is de naam derhoofdstad

het doorzjn broeder Georyewerd opgesteld.
De echtgenoote van sir W illiam wasElisabetlt
S'
cr#w?ïck)die 4-maalhuwdemetrjkeenaanzienljke mannen en daarbj zorgde'
1,datdie

van Ltlçon ofManila,een derPhilippjnsche
eilanden.Ztjisdemeestverstel'
kteplaatsder

Spaansche bezittingen albaar, de zetel van
een gouverneur,en telt 7000 zielen,
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CAYOUR.

Csvour (Graaf CamilloBenzodi),eerste te verheflbn.om aan zjnenationalebemoei-

minister in Sardinië werd geboren te Turjn Jingen den steun van Engeland enFrankrjk
den loden Augustus 1809,Ontving voorberei- teverschaFen,overreeddehj den Koning en
dend onderwjs voor den militairen stand en de Kamer, om zich aan het verbpnd der
wasin 1830luitenantbj de genie.Zjnelibe- W estersche Mogendheden tegen Ruslaltd aan
rale gevoelens strookten echter weinig met te sluiten en aan den 00rl0g tegen den Czaar

zjne betrekking,zoodathj zjn ontslag nam
en zich naarhetvaderljk kasteelLomellina
begaf, waar hj zich Op den landbouw toelegde.Daarnaging hj op reisnaarFrankrjk,

deelte nemen.Na heteindevan ditm strjd
bejverde hj zich om van Ruslandsontevredenheid op oostenrjk gebruik te maken en
hj bewees,datgeen ofl'
er hem tegrootwas,

Duitschland en Engeland, eh werd hier een om de eenheid van Italië t0tstand te bren-

rèste Parjsbragthj den
jveriç aanhanger der Engelsche constitt
ltie. gen.op het Cong
e ter sprake en noemde 0nBj zljne terugkomst in Sardinië stichttehj toestand van Itali-

er metanderen eene landbouw-vereeniging en verholen deoostenrjkscheen Pauseljkeheerbezorgde met graaf Balbo de uitgave van qil schappj de bronnen derellendr van zjn vaRisorgimento'',eenconstitutioneelblad,waarln derland.Hoezeerzjn woord wee
-rklank vond,
hj de staathuishoudkundige artikels schreef. bleek uithetfeit,dat men kortdaarna inalle
In 1847washj mede-onderteekenaarvaneen Italiaansche steden eene inteekening opende,
adres aan den Koning,waarin op het verlee- Om devesting Alessandria te versterken.Toen
*nen eener constitutie werdaangedrongen.Toen oostenrt
jk hiertegen protesteerdeen zdnedideze werkeljk verscheen,werdhj t0tverte- plomatische betrekkingen met het H0f van
genwoordiger gekozen,maar verwierfaanvan- Turjn afbrak,liet Carour zich geenszinsOp
keljk wegens zjne yematigd-republikeinsche 00n dw aalspoor brengen,maar verbond zic'h
denkbeelden zeer welnig populariteit. Intus- n0g naauwer met Rusland en Frankrjk.Na

schen zag hj zich ook na den Ongelukki- zjn bezoek bj den Keizervan Frankrjk te
gen aflool! van den oorlog met Oostenrjk Plombières (1858) oordeelde het Kabinette
naar de nleuwe Kamer afkevaardigd en vcr- Turjn,dat het zjne plannen)om hetrjkskreeg erdoorzjneuitstekendetalentenzooda- gebied op kosten van oostenrjk en van de
nigen invloed,dathem weldra deportefeuille naburige Italiaansche Staten uit te breiden,
van Koophandel en in 1851 daarenboven die niet langer behoefde te verbergen.De troonVan Finaneiën werd opgedragen. In die be- rede des Koningsbj de openi
ng derKamers

(10 Januarj 1859) methetberoep op het
trekking hadhj veelte doen,Om deberooide It
fnancièn weder in orde te brengen endeach- aliaansche volkj de uitgebreide oorlogstoet4rljkeItalianen op den weg vanvooruitgang rustingen,het werven van soldaten, de eisch
voorttestuwen.Hjverspreiddegezondestaat- Om als Orgaan van Italië met de Groote M0huishot
4dkt
m dige denkbeelden) sloot handels- gendheden op den voetvan geljkheid deelte
verdraqen met andere volkeren en bedekte te nemen aan hetnietlwecongrès,- datalles
Sardinlë meteen netvan rj-en spoorwegen. voerde Oostenrjk t0teene oorlogsverklaring.
In de Kamer vond htjvool'
alsteun bj het Devjandeljkheden begonnen,en Carourwas
linker centrum ,doch hoemeer hj hiertoena- onvermoeid werkzaam , om de Staten van
derde,destemeerverwjderdehjzichvanzjne Midden-ltalië en Romagnaaan zjne zjdete
ambtgenooten, zoodat hj zieh gedrongen ge- brengen. Na de vrede van Villafranca moest
voelde,Om in1852zjneportefeuillenederteleg- hj weliswaarop aandringenvandenFrangen.Doch reedsinOctobervandatjaartradhj schen Keizer,die w einig was ingenom en met
weder op als minister van Financiën aan het het zoovoorspoedigbeslagderTtaliaanscheeenhoofd van een nieuw kabinet,waarna hj de heid,zjne portefeuillenederleggen,maarhj
tetlgels van het bewind in handen hield t0t vervolgde zjne werkzaamheden metzooveel
aan zjn dood en,behalvemet zjne eigene beleid, dat Napoleon concessiën moest doen
portefeuille,voor en na met die van Binnen- aan de Italiaansche eenheid. Nadat Carolandsche en met die vanBuitenlandscheZaken zich den zlsten Januarj 1860 wederaan het
werdbelast.Dooreeneflinkekamermeerderheid hoof
d van hetministériehadgeylaatst:bragt
onderstet
md,volgdehj den wegeenervrjzin- hj de inljving van Midden-ltallë in hetk0nige staatkundeovereenkomstig dein1848ver- ningrjk Sardini; t0tstand,hoewelht
jdaarleende constitt
ltie.W èlkwam hj daarbj in voor Nizza en Savoye moest afstaan. In
botsing metdegeesteljkheid)maarhj betrad weerwil van de hevige aanvallen van Garimet volharding het ingeslagen spoor,deed de Ii#i)Ratazzienanderenverkreeghj daartoe
bezittingen in de doode hand verkoopen en de toestemming derKamers.Moejeljk echter
ontnam aan de godsdienstige corporatlën het werd zjne verhouding tot Garibaldi, toen
monopolie van het onderwjs.Zelfstoen de deze zich gereed maakte om Siciliëen Napels
Paus den Koning en den liberalen minister te bevrjden. Greep de stoute vrjheidszoon
met den ban bedreigde, liet Carour zich niet met ruwe hand in het wèl-doordachte plan
afsehrikken van hetdoorzetten derhervormin- van den schranderen staatsman, deze wist
gen, hoewel hj de invoering van het bur- evenwelvan de overwinning der roodhemden
gerljk huweljk en debeperkingvan deheer- een gepast gebruik te maken.Na de veroveschappj der Kerk overde leeken n0g moest ring van Sicilië ontstond tusschen die beide
t
litstellen. Hj durfde het evenwel wagen,de vaderlandlievende Italianen een hevige twist
banier der eenheid en onafhankeljkheid van over de vraag, of men dat eiland aanstonds
Italië onder hetschild van hethuisr@n x
vtT/
t
lpg/: z0u inljven in hetkoningrjkSardinië,zooals

CAVOUR- CAXTON.
verlangde, dan of men hiermede z0u
wachten totdat geheel Italië veroverd was,
zooals Garibaldi begeerde.Zoodra dit laatste
gevoelen de overhand dreigde te verkrjgen,
nam Cavowr het besluit, om met het Sardi-
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ners. Van ver levert de stad een fraai gezi
yt
0p, doch zj is leeljk en morsi? en bezlt
nagenoeg geen enkel merkwaardlg gebouw.

De bazars en markten zjn er gotldvoorzien
en de rivier is er met handelsvaartuigen benischelegernaardenKerkeljkenStaatennaar dekt,terwjlhetGanges-kanaalnaarHoerdwar
Napels te trekken.Toen de Paus het ultima- de bedrjvigheid ongemeen bevordert. Langs
ttlm,datopdeverwjderingdervreemdetroepen de rivier ziet men in een halven cirkelde
aandrong,had van dehand gewezen,trokken bangalo's der oëcieren en Europésche ambtede Piémontésche troepen de Marken binnen, naren,dekazernesdersoldaten en velefraaje
enterwjlVidor.
'l-tzAllllop hetslagveldvoor winkels, en m en heeft er een sociëteitsgede eenheid van Italië streed, zocht Canonr bouw ? een schouwburg en eene kerk. De
haar in het Kabinet met evenveelschrander- verbl
jfplaats van iederreqimentisvan regte
heid als stoutmoedigheid te bevorderen.Aan straten doorsneden en heetthare eigenebazar.

deeenezjde zochthj den FranschenKeizer Dekantonnementenvormen eeneafzonderljke

te doen gevoelen, dat het vruchteloos was, stad van 50000 inwoners,belzevens 7000 man
weêrstand te bieden aan de eenheid van Italiè' troepen en vele Europeanen, zoodathet geen datdieweêrstandeenereden z0uzjnvoor heele getalingezetenen van deze stadderHinde aanhangexs van M azziniom oproerte ma- doe'
smeerdan 100000 belooyt.
ken,enaandeanderezjdewisthjGaribaldi Vôôr 1777, toen ereen mllitair station g0in toom te houden door op de eischen van vestigd w erd, was Cawnpore van weinig beFrankrjk te wjzen.W èlvorderde Garibaldi, lang; thans echter behoort hett0t de Z0Wigdat de Koning Carour zou ontslaan, wèl tigste yunten van CentraalHi
ndostan!en het
tastte hj dezen hevig aan in hetParlement, heett m den opstand der Seapoys ln 1857
maar de groote staatsman kon er opdem eer- eene treurige vermaardheid gekregen.Na het
derheid rekenen.Den 26sten December 1860 uitbaxsten daarvan m oest generaal six H ltylt
verscheen het besluit, waardoor Napels, Si- W lteeler in hetmidden van Meimet100 officilië,Umbrië en de Marken methet Koning- cieren, 210 soldaten en 590 andere Europearjk Italië werden vereenigd, en den 18den nen, waaronder zich vrouwen en kinderen
Februarj 1861 opende Car-r teTurjn het bevonden, zich aldaar verschansen en van
eerste Vereenigde Parlement,datVidor.
r-.- 7 Jt
lnj af3 weken lang eene belegering van
nnè'
lt0t Koning van Italië uitriep.Intusschen een talrjken troep opstandelingen onderden
berokkende het nieuwe bestuur in de pas- Mahratten-hoofdmanNana-sahibverduren.Uitverkregene gewesten den ministex veelzorg, geput door ziekte en gebrek?zagen de Eu1'o-

zoodatzjne gezondheid eronderleed,en hj peanen zich eindeljk genoodzaakt, om te

bezweek onverwachts voor een aanval van onderhandelen.W èlbedongen zjoptlenzGsten
beroerteopden 6denJunj 1861,diepbetreurd Junj vrjen aftogt,maarwerdendaagsdaarna
door geheelhet Italiaansche volk a1s een eer- op eenewreedaardigewjzeom hetleven ge-

ljk staatsman,die doorzjne verliehte,vrj- bragt. Eerst den liden Julj maakte generaal
zinnige denkbeelden, door zjn schrander Haveloek zich weder van Cawnpore meester,
beleid en d00r zjne vadexlandlievende v01- waarnageneraalNeildeonmenscheljkeingeharding de grondslagen gelegd had voor de zetenen eenegestrenge strafdeed ondervinden.

eenheid en grootheidvan Italië.Zjnelaatste Caxamarca ot'Ctfamarea, de hoofdstad
Mvoorden 'iaren rFrate,frate,libera chiésain van een evenzoo genoemd noordwesteljl
tdelibero stato! (Broeder, brqrder, eene vrje partement der Zuid-Amerikaansehe republiek
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Kerk in een vrjen Staat!)''.Hj bezateene
middelmatige lengte,eene groote levendigheid

van het departem ent Libertad is ontstaan,

ixlzjne gebaren en een zeerprikkelbaargestel. Hj was welwillend, vertrouweljk en
geestig in zjn omgang,doch in zjne redevoeringen,t0tzjne tegenstandersgerigt,alsmede in zjnegeschriften,k0n hg zeerscherp
en bitter wezen.Hoewelhj zeer rjk was,
leefdehj hoogsteenvoudig.Metzjn broeder,

ligt18 geogr.mjlen van zee,terhoogtevan
2900 Ned.el boven den waterspiegelen aan
deoostzjdederwesteljkeCordillera'sineene

leefde hj steeds op vriendschappeljken voet.
W èlis een volk gelukkig te achten,datzich
in moejeljke tjden in het bezit van zulk
een staatsman verheugen mag.
Cawnpore, eigenljk Kankapoer is een
belangrjk militair station en de hoofdstad

van Kavel11van Spanjegesticht,endekerk

vruchtbare,wèlbebouwdevlakte,aandebeide

oevers der Criznelas,die zich vervolgensmet

de H uamachuco vereenigt en in de Maranon
uitstort. D e stad is regelmatig aangelegd en
den markies Gm tavo tli Cavov ,die in zeer bezit breede straten, m aar niet veel merkconservatieven geest over staatkundige en waardigegebouwen.Debelangrjkstevandeze
staathuishoudkundige onderwerpen schreef, zjn de rjk-versierde hooft
lkerk: op kosten

van San-Antonio, beide met onvoltooide t0rensteenige kloosters en bouwvallen van het

?aleisvandencaziqueAstopileo,waarPizarro
ln 1532 den verraderljk gevangen genomen

Inca Atahxalipa gevangen hield.Deinwoners,
van een districtin het Indo-Britsche qouver- ten getale van omstreeks 20000,worden benement der Noordwest-provinciën en llgtaan schaafd, gastvrj en vljtig genoemd.Tn den
den spoorweg en op den regteroever van de omtrek der stad vindt men nog vele merk-

Ganges.Zj beslaat methaar 11000 huizen waardigeoverbljfselen uitdentjdderInca's.
'/a D geogr.mjlenteltomstreeks60000inwo- Caxton (William),die heteerstdeboek-
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drt
lkkunstin Enyeland heeftingevoerd,werd en de minister Cltoiseulzondeenebelangrjke

geboren te Kentln 1412,maar vertoefde we- expeditie derwaarts. Van 1809 tot 1814 begens het sluiten van een handelsverdrag ge- hoorde de stad aan de Engelschen en Porttl-

ruimen tjd in Holland,waarhj zich metde gézen,en daarnavielzjwederaanFrankrjk

drtlkkunst bekend maakte.Op aansporing van ten deel.In de dagellder Fransche Omw enteM argaretlta, de zuster van Eduard IV en ling en O0k na 1852 is de naam van Cayenne,
gemalin van Kareldekvpfffq vertaaldehjden als die.eenermenschenmoordendeverbanningsRecueil des histoires de Troyes''van Raottl plaats,berucht geworden.In de stadCayenne

leFàrre,dienhj eerstinhetFransch t
lrtlkte zjn echter sedert 1854 geene bagno'smeer,
en toen in hetEngelsch,er bjvoegende,dat en de ballingen worden er oververschillende
de vertaling in 1468 te Brugge begonnen en plaatsen derkolonieverdeeld(zieverderonder
in 1471 te Ketllen voltooid werd.Sommigen Guyanaj.
meenen nu,dat zj in laatstgemeldjaarook
Cayenne-peper, zie Capsicltm.
gedr
uktis,maarvolgensanderen isditeenige
Caylus (AnneClaudePhilippedeTubières,
'
Jaren later te Keulen ot'welligtreedsin En- graaf van), markies d'
Esternay, baron de
geland geschied,dewjl de letter dezelfdeis frtzz/t
:tzc,een Fransch schrjver,vooralover
.

als die van Cessoli's boek over het schaak- kunst,en zelfkunstenaar,geboren den Blsten
spel, in 1474 aldaar door hem uitgegeven. october 1692, werd vaandrig bj de gepdarBepaaldeljk waren die 2 werken de eerste merie,onderscheidde zich in 1711inCatalonië
doorhem gedrukteboeken,en washetrRectleil'' aan het hoofd van een regim ent dragonders,
het oudste gedrukte boek in de Engelsche doch wjdde zich na den vredevan Rastadt
taal.Zjne drllkkerj was bj de W estminster- aan de wetenschap, vooral aan de otldheid-

abtdj,en hj heeft er eene menigte boeken
inhetlichtdoen verschjnen,van welke n0g
64 voorhanden zjn,diewegenshunne zeldzaamheid op boekverkoûpingen hooyeprjzen
opbrengen. Cl
uton ovûrleed in Me1ofJt
lnj

kt
lnde.l1jdeeddaartoereizeninItalië,Griekenlanden Klein-Azië,waar hj,veiligheidshalve door 2 rooversvergezeld,debouwvallen

van Ephese, Colophonitlm en Troje bezocht.
Voortsbegafhj zich overConstantinopelnaar

Adrianopel en stond op het punt om Egypte
Cayenne,de hoofdstaden tevensdeeenige en China tebezoeken)toen debrievenzjner
stad in de kolonie Fransch-Guyana,ligtaan moeder hem in 1717 huiswaarts riepen.Nu
de noordwestkust van het eiland Cayenne, rangschikte hj in zjn vaderland den bjeendatten noorden door de zee,ten oosten door vergaarden schaten vermeerderde door togten
den mond der Oyac, ten westen door den naar Londen en elders zjne liefde t0t de
1492.

mond der Cayenne-rivier en ten zuiden door kunst.Hj schilderde,teekende, graveerde,
' een kanaal, hetwelk die beide'rivieren ver- maakte verzen en tooneel
syelen,en schreet'
bindt, begrensd w ordt. Het eiland heefteen romans, Oostersche vertelllngen en gedenkomtrek van nagenoeg 63/: mjl, is hetlvel- schriften.Meer dan 200 gravuresnaarstukken
achtig in hetnoorden,laa4in hetzuiden en van de beste meesters,zooals vanDyek,Leoin den regentjd zeervochtlg.De stadisaan zlczr#p da Tzszltvl, Rembrandt,Lucas ran Leyde zeezjde door sterkeverdedigingswerkenen den, Albreeltt Dïiz'dr enz.,doen hem kennen

aan delandzjde door moerassen en wouden als een smaakvolrraveur.In 1731 werd hj

beveiligd.De oudstad heeft kromme,naauwe lid van de Académle van Schilder-en Beeldstraten)doch denietlwstadisluchtigaangeleyd houwkunde, en in 1742 van die der Op-

en met fraajehuizen versiprd.Tussehen dle schriften en FraajeLettexen.Hj stichtteeen
beidenligtdePlaced'
Almes,diemetOranjeboo- fonds, Om zoodanige kunstenaarste bekroomen is beplant.De haven aan den mond der nen, die naar wacrheid en m et kracht den
Cayenne is zeer goed,maaralleenvoorkleine aard van den één ofanderen hartstogtwisten

schepen toegankeljk) terwjl de grootere in voortestellen,en bepaaldeeen prjsvan 500
den mond der Oyac ten anker gaan. Het livres voor dengene,die naar oude schrjvers
vochtige klimaat der stad wordt niet voor en gedenkteekenen de gebruiken deraloude

ongezond gehouden;erzjn 6000 inwonersen
men vindt er verschillende reqtbanken, kazernes,eenhospitaal,eeneregérlngsdrukkerj,
een acclimatisatie-tuin enz. Voorts is er een
belangrjke handel, vooral met het moederland5hoofdzakeljk verfhout,kruidnagels)alsmede wat suiker, koëj en cacao worden er

volkeren k0n verklaren.Hj overleedden5den
September 1765. Van zjne werken noemen
wj:rRectleild'
antiqtlitéségyptiens,étrusques,
grecques, romaines et gaules (1752- 1762,
1dlnl'' - pst
lr la geintureà,l'encaustique
etsurlapeintureàlaclre(1755)'')- en ,,Contesorientaux ('sHage,1743)''.- Zjne moe-

uitgevoerd.
der M artlte .X'cr.gz?4/ri/: de TSII:JJ:,markiezin
De stad is in 1626 door eene kolonie van CJAJ'II.M,was een siemad van hetH0fvan

u
it Rouen gesticht, die door nieuwen toe- Lodewljk XIV en schreefeen belangrjk boek
voer gedurlg werd versterkt. lntusschen Onderdey titelpMesSouvenirs''.
verlieten de Franschen deze volkplanting in
Cazales.onderdezennaam vemneldenwj:
1654, waarna zich de Engelschen van haar
Jaequenzzsfol,e Cazalès,een uitstekendman
meester maakten?doeh ze ook in 1664 w eder uit de dagen dergrooteFranscheomw enteling.
ontruimden. 'fn 1676 namen de Hollanders Hj werdgeboren den lstenFebruarj 1758te
haar in bezit, maar werden een Jaar later Grenade aan de Garonne en zag zich als
door de Franschen verdrongen.Nu zorgde de af
gevaardigde van den adelt0t1$d der C0nFransche regéring beter voor hare kolonie, stltuérende Vergadering benoemd. I-lier stond
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hj door zjne vlugheid van geest en door
zjne welsprekendheid weldra aan hethoofd
van zjnepartj,jverende vooxgeljkheidvan
lasten en voorhet denkbeeld,dat de hoogste
stand vrjwillig zou afzien van zjne voorregten.Daarentegen bestreed hj devereeniging
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tuinen omringd.Krjgsgevangenen en 00k wel

slaven worden eraan de schimmen der overleden koningen geoferd. De inwoners des
lands houden zich bezig met den landbouw

en maken van katoen grûve stofl'
en, terwjl
ertevensaarden,houten en jzeren voorwer4er standen en verliet wegenshet m islukken pen voortbrengselen der njverheid zjn.De

zjneryoyingen deVergadering;weldra eehter handel is er een uitsluitend voorregtdes K0zag hj zlch genoodzaakt,derwaartsterug te
keeren, en daar hj wel bemerkte,dat er
vOor tle belangen van den adelen depriesters
niets te verrigten viel,zoehthj telkenshet
koninkljk gezag tebehouden.Hj duëlleerde
met Barnare en na de afschaëng van het
koningschap spoeddehj zichnaal'dePrinsente
Coblenz en na den veldtogt van 1792 naar
Engeland. Toen 'het procès tegen Lodewl
jk
X VIgevoerdwerd,vroeg hjvruchteloosverl0f,om als verdediger van den Koning op te
treden.Hierop ging hj naar Toulon,waar
Lodew'
qk XVII t0tkoning wasuitgeroepen,
maar keerde weldra naar Londen tertlg,waar
hj t0t de vertrouwdevrienden van Edmond
Wfzrb behoorde.Na den 18den Fructidor ontvinnggi
l
hntla
Fr
an
az
no
kr
ek
jk
,0rzt0teenetegen-omwentemede te werken,doch hj

nings en bepaaltzich vooralt0tslaven,ivoor,
malachiet en koper. Reeds in 1799 werd de
hoofdstad door Laeerda bezocht, en in 1831
hebben de Portugêsche reizigers M onteiro en
Gaanitto nadereberigten geleverd omtrentdien
staat.

Cazique ot'eaeiq'
ae,een woord,ontleend
aan de taal der Indianen op St. Domingo,
beteekent in Zuid-Amerika hethoofd van een
stam. O0k thans nog dragen in Mexico en
Gt
latimala de opperhoofden van Tndiaansche
gem eenten dien titel.

Cazotte (Jacques), een geestig Fransch
schrjver,diezichonderscheidtdooreenluchtigen,bevalligen stjl,werd geboren teDjon

in 1720. Hj ontving aldaar zjne oyleiding

aan de Jezuïeten-school en vertrok In 1747
als eontrolellr van maritieme zaken naar het

gevoelde de dwaasheid van zulk eene poging. ei
land Martiniyue,doch keerdeweldra terug
In 1803 keerdehtjnaarFrankrjktexug,wees naarParjs.Hlerdichttehj voordevoedster
echter alle aanbiedingen van Napoleon I van van den hertog van Wolrpozltfïé'dewiegeliedede hand en overleed in bekrompene omstan- ren p'rout au beatl milieu desArdennes''en
digheden den z4sten#ovember1805.Hjheeft Commère, il faut chauflbr le lit'',die hem

zj'
neverdiging van Lodevnjk XT'
r.
rin 1792 te zoo grooten roem bezorgden, dathj weldra
Londen in hetlichtgegeven.
zjn ridderroman rolivier''in het lichtdeed
Edmond de Olztzleh.:, een zoon van den verschjnen (1763.
h. In 1759 beveiligde hj
vooxgaande.llj Tçerd geborente Grenadeden Martinique tegen de aanslagen van Engeland
3lsten Augustus 1804,waseerstauditeurbj en begaf hj zich daarnanaarztjnvaderland,
de regtbank te Provins,in 1835--1837 l100g- waarhj zjn Ontslag nam en dentitelontving

leeraar aan de R. Katholieke tlniversiteit te vancomm issaris-generaalvoorm aritiem ezaken.
Leuven in België,ontving in 1843 depriester- Zjn rDiable amoureux (1772)''vond grooten

wjding en zag zich vervolgens benoemd bjval;voortsgafhj4deelenArabischenacht-

t0t vicaris-generaal en t0t directeur van het vertellingenuit,alsm ederLaBrtm etteanglaise''
seminarium te Montauban. In 1848 werd hj (een verhaalin verzen),
pLe lord imlid der Constituérende Vergadering,waarhj promtu''- Oeuvresmorales et badines''enz.

voor de regten der R.Katholieken jverde.
Behalve een aantal opstellen in dagbladen en
tjdschriften, vooral in rL'
universreligieux''
schreef hj eene pEtude historique etcritique
sux l'Allemagne contemporaine (1853):'.
Cazem be is de naam van een magtigen
en wèlgeordenden Negerstaatinhetbinnenland
van Ztlid-Afrika ten zuiden en zuidwesten
van hetgroote Tanganiïka-meer en ten oosten
van hetM oloea-gebied.DehoofdstadisLoenda

W egenszjnebriefwisselingmetPontea.,een
ambtenaardereivieleljst,werdhjtegeljk met
zjnedochterElizabetkgevangengenomen.Tocn
m en hem ter dood veroordeelde en naar het
sdlavot bragt,besdlermde laatstgenoemde op

zoohartstogteljkewjzeharen grjzen vader,
dat men beide op vrje voeten stelde.Kol4
daarna echterwerd hj nogmaalsin den kerker

geworyen en den 25sten September 1792geFuillotlneerd.nzjne Oeuvres complètes''zjn

ofLoecenda,eene groote,rerelmatig aange- ln 1816 door Bastien uitgegeven.

legde plaats aan de breede M ofo-rivier en de
Ceollpa is de naam van een witten aanzetel van den heerscher of Cazembe, naar slag? die bj lagen waterstand aan de rOts-

wien het<jk genoemd is.Hj voerteene 0n- achtlgeboorden derrivieren aan deoosteljke
beperkte heerschappj, wordt vooreen groot helling van het Andes-gebergte verzameld

toovenaar gehouden en heeft 600 vrouwen wordt. Men gebruikthet om te w asschcn en
benevens eene krjgsmagtvan 6000 man.De t0t bereiding van zeep en het bestaat uit
bevolking bestaat uit inboorlingen (Moesia'
s) 31,930/0wa
ter,23,910'/0
koolzut
lr,
3,4,650/0na<
?rium , 0,
en veroveraars (Campolölö'
s) en isverdeeld tron, 3,
48oyo 'chlo'orna
t
8'50/
: zwavel-

in adelljken) die over de distriden gesteld zuur,0,260/0 magnésia,4,
490/) klelen zand
zjn en ambten bekleeden)en uit slaven.De en 0,090/0bewerktuigdestof,zoodathethoofdCazemberszjn zwartvanhuid,hebben lang, zakeljk beantwoordt aan de formule NaO,
gekroesd ofgevlochten haar?levendige oogen, C0:+ 3HO.
een regten neus en dunne llppen.Hunne w0Cean Berm udez (Juan Augustin), een
uingen zjn vap bamboesvervaardigd endoor Spaansch schrjver,werd geboren den liden
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September 1849 te Gizon in Asturië,woonde overvloed van ananassen.Verderlegt men er
aanvankeljk teSevilla,waarhj eenekunst- zieh met goed gevolg op de veeteelt t0e,en
académie stichtte zag zich vervolgens ge- vleesch en huiden, benevens katoen,vormen

plaatstbj deCarlos-bank teMadrid,ontvlng erbelangrjkeartikelon van uitvoer.
in 1790 den last,om hetarchiefvoorIndische
De ltofdstad Ceara,0ok Fortaleza,Villa
zaken te Sevilla in orde te brengen, en werd do Forte en Ntlestra Senora d'Assumpçao gevervolgens secretaris van den Raad van Indië noemd,l
igt 2 ullr qaans van den mond der
venzoo genoemderlvier en telt 30000 inwote Madrid, - eene betrekking,diehj ver- e
100r, toen zjn vriend Jbvellanos verbannen ners. Hare haven verzandt meer en meer,
handel hoofdzakeljk naar
werd.Na dien tjd wjdde hj zich teSevilla zoodat zich dveerpl
st.Reeds in den aanweder aan zjnewerkzaamheden a1sarchiva- Aracaty heeft eeuwaatwe
rden er op de kust
ris,en overleed te M adrid den 3den D ecember vang der 17de
esticht doorde Portugézen.
1829.Zjne belangrjkstewerken zjn pDiccio- volkplantingen g
nario historico de 10s masillustresprofessores
Cebes,een Thebaan,waseen leerling van
de lasbellasartesen Espana (1800,G dlnl'' Soeratesen schreef3wjsgeerigeqesprekken,
en rNoticia de l0s arquiteccos y arquitedura nameljk:pllebdome'' - ,phrynlchus''- en
de Espana (1829, 4 dln)''.Nazjn dood is ?Pinax (tabula, tafbreell''.Alleen hetlaatste
van hem een msumario''derRomeinseheoudhe- ls t0t 0ns gekomen en bevathetbetoog,dat
deugd alleen de bron isvan waargeluk.S0mgen echter hebben dat yesprek toegekend
Ceanothus L.is de naa:i Van 00n Plan- mi
tengeslacht uit de familie der Rhamneën;het aan zekeren Cebes uitCyzlcus,een Stoïcjn,
onderscheidt zich door een s-deeligen, ge- en anderen hebben gemeend,dqtmen hetvoor
kleurden kelk, van nagels voorziene bloem- een omgewerktgesprek van ,%o'cratesofPlqto
bladen en eene 3-zadige,drooge vrucht.Het moet houden.Het is in hetLatjn en in de
omvat ongedoornde heesters en boomen,die meest
e talen van Euroja overgezet,en eene

den in Spanle in hetlichtgegeven.

meestal in Noord-Amerika groejen en a1s
sierplanten zeergezochtzjn.C.amerieanusL.
is een fraajeheestexter hoogtevan ongeveer
1 Ned. el met langwerpig-ronde, gezaagde
bladerenen sierljkearen metwittebloemen.
De wortelleverteene 1-oode kleurstofen een
afkooksel derbladeren wordtonderden naam
van r'
rhee van New-lersey''gedronken.Deze

en de meeste overigesoorten zjn uitstekend
geschiktv00xlageheesterperken,groejen het

derbesteuitgaven isd1evan Tkieme(3deuitgave,Berljn,1850).
Cecchi(Giammaria),eenItaliaansch bljspeldichter te Florencej leefde in hetmidden
der 16de eeuw en wedjverdemetBibblèna,
Maeehiarelli,Ariostoen LaseainJuistekarakterteekening en levendigheid vanzamenspraak.
Zjne10stukkenzjnmeerendeelsnavolgingen
van Plautus en Terentil
u en werden in 1585
teFlorencegezamenljk uitgegeven.
Cecil (William), later lord BurleI
k
qh of

best in een lossen zandgrond, doch moeten
des winters tegen de vorst beveiligd worden. Bwryhley, een beroemd Engelsch staatsman,
Ceara of Ciara is de naam van eenePr0- werd gebpren den 13de Seqtember 1520 te
urne, studeerde te Cambrldge en te Lonvincie van het Braziliaansche keizerrjk en Bo
grenstten noorden aan den Atlantischen Oce- den in de regten alsmede in de godgeleerdaan,ten westen aan Piauhy,ten zuiden aan heid en trok door eentheologischtwistgesprek
Fernambuco en ten oosten aan Rio Grande veler opmerkzaamheid.Kendrik VIII opende
del Norte en Parahyba.Hettelt op 1735 D daarop voor hem de staatkundige loopbaan.
geogr.mjlen omstreeks400000inwoners.Aan De hertog van Somerset,die alsprotedorvan

enJongen koning Eduard VIdeteugelsvan
de kust is debodem efen,maarhj verheft d
zich allengs in het binnenlandr waar men het bewind in handen hield,benoemdehem in
onderscheidene bergketens (serras)taantreft. 1648 t0t staatssecretaris,doch reedshet volD e beste haven is er die van Aracaty aan gendeJaarwerdhtlte geljk metztjnbegunden mond der.lagoearybe, de voornaam ste
rivier deslands,en t0tde kleinere kustrivieren behooren de Ceara, de Mandoehoe, de
Formosa en de Croayha. Voorts heeft men
er uitgestrekte meren, zooals de Velho, de
Jagoearacoe en de Camoeroepim. De grond
is er in hetalgemeen d0ren zandig,en het

klimaat zeer warm 4 somtjds heerschen er
verbazendedroogten (seccas),zooalsin 1825,
toen er al het rundvee en 30000 menschen
omkwamen. Hetrjk derdelfstoFen leverter
goud,zilver,jzer,koper,lo0d,zout,edelgesteenten en aluin. De landbouw vormt er
een belangrjken tak van njverheid op die
qlaatsen,diedoor deoeveroverschrjding der
rlvieren vruchtbaar w orden gemaakt.De bergen dragen er uitmuntendehoutsoorten,voo1'al
zoodanige,die geneesmiddelen,balsem ,hars,
g0m enz.opleveren.O0k heeftmen er onderderscheidene soorten van palmboom en,en een

stigerten valgebragt door graafW arwick en
in den TowerOpgesloten;doch nadathetdood-

vonnisaan Somerset voltrokken was,zag hj
zichwederin zjnebetrekkinghersteld(1552).
Na de aftreding van Northumberland leyde
Ceeil zjn ambt neder ,
0m nietin aanraklng
te komen met hetfanatismus van Maro de
A''
J/APJC4: en verklaarde zich onbeschroomd
t.T0en deze het
00n aanhanger van Elizabetl
be4vind aanvaardde, benoemde zj hem t0t
staatssecretarisin werkeljkedienst envervolgens t0t groot-schatmeester, doch eigenljk
washi
jhaar eerste minister.Alseen degeljk
0n verstandig m an Van zaken was hj met
onverm oeiden J
i-ver werkzaam , zonder zich

Om de luimen zjner Vorstin te bekreunen,
hoewel hj steeds metgroote naauwgezetheid
hare belangen behartigde. Tot zjne voornaam ste verrigtingen als staatsman behooren
de herstelling der Hervorming?de onderwer-
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ping van Schotland, de ontdekkinr eener (stammen), stichtte d0n burg Cecrûpia en
zamenzwering,uitgaande van hetSemlnarium legde de grondslagen voor het huweljk en

het regtvan eigendom.Toen hj alsscheidsregtergeroepen werdtusschen Poseidon(Neptt
mus)en Athene(Minerva),die om hetbezit
van Attica streden, gaf hj te kennen,dat
he
erschaypj over het Parlement en hj wlst zijne uitspraak ten gunste z0u Y7ozen Van
steeds mlddelen te vinden,om deledigeschat- dengene, die het nuttigste geschenk aankistte vullen.Hj verordendebjvoorbeeld in bood.Poseidon schiep toen hetpaardenAtkene
15882bj het uitbarsten van den otl
rlog met den oljfboom ,waarnalaatstgenoemdehet0pSpanle, eene leening, die door de verschil- pergezag over Attica verkreeg en aan het
lende volksklassen geljkmatigwerdgedragen, landschap haren naam schonk.- Apollodôr'n
rhaalt deze sage op de volgende wjze:
en stelde een hooggerertshof in,om alle ve
misbruiken van regtspleglng en besttlur uit Toen de goden zetels wilden bouwen in Atden weg te ruimen (C0urtf0rthe eorrection tica,kwam Poseidonheteerstenstietzjndrieofal1abuses), hetwelk desgeljkseene bron tand in den grond,waardoorhetmeerErechwerd van belangjke inkomsten voor de theïs Ontstond.Eerstdaarna verscheen Atltene
schatkist. Niettemln behield hj de toegene- en plantte den oljfboom qdoch toen Ceerqs
genheid des volks en 00k in zjn huiseljk voor de 12 goden werd geroepen Om getulleven den naam van een regtschapen man. gen der waarheid af te leggen, verklaarde
b,datAthenedeeerstewasgeweest.- Men
Hj overleedden 15denAugustus1598.- Zjn ht
te Rheims,en de veroordeeling van koningin
M aro.Reeds in 1572 had Elizabetlthem t0t
lord Bl
tr
ei
gl
t 0n t0tpair desrjksbenoemd.
zi
j
nle
D00r
behendigheid voerdedeKoninyin

zoon l'obert Ceil, graaf van Stz/iyùvg/, was vermeldt voorts) dat Cecrops door de bevorgeruimen tjd gezant in Frankrjk,werd in dering van scheepvaart en handel zieh zeer
1596 t0t staatssecretaris benoemd) verwierf verdiensteljk heeft gemaaktjegens zjn vadegrafeljkewaardigheid en overleedin1612. dorland.

Cecropia L.oftrompdboom isdenaam van

een ylantengeslachtuit de familie derArtocaryedn. Het onderscheidt zich door zeer
klelne,Q-huizige bloemen(manneljkemeteen

Ceder (Larix Cedrus Mill.4is denaam

van een kegeldragenden boom ,die veelovereenkomstheeft metden gewonen lorkenboom.

Hj wordt20 Ned.elhoog en zjn stam beljke met klokvormige,in kolven geplaatste zjn kringsgewjs om den stam geplaatst,bloemen),en omvatmerkwaardigeZuid-Ame- de kringen bevinden zich op ge1jkeafstanden
rikaanscheboomenmethooge,gerinqdestammen,die,evenals de takken,van blnnen h0l
zjn.T0tdefraaistesoortenbehoortC.palmata
'>>
qtu.< iII#., in Brazilië ambaaba genoemd en in
W est-lndië en Zuid-Amerika groejendemet
radvormigen kelk en 2 meeldraden,vrouwe- reikt een omvang van 5 Ned.el.De takken

groote) handvormige, 7- 9-l0bbige bladeren.
De drooge wortel wordt met een stuk hard
hout snel gewreven, om vuur te maken,en
het witte, vette merg van den top dienttot
genezing Van wonden. Voorts heeft men C.
peltata,die 10 t0t 13 Ned.elhoog wordt en
eene kroon draagt van groote schildvormige
bladeren.Deze boom groeitin W est-lndië en
Zuid-Amerika in de woudent die er de ber-
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gen bedekken.Men zegt,datuitzjn melk-

sap, verm engd met dat van andere boomen,

een grootgedeelte van hetkaoetsloek bereid
w ordt, hetwelk Amerika aan Europa levert.
Op heteiland St.Eustatiusgebruiktmenzjne
in schjfles gezaagde takken totdobbers vopr
vischnetten.
De zuurachtig-zoete vruehten zjn eetbaar
en de schorsdientom teloojen,terwjlmen

Ztzrf,'
r Cedrus.

van elkaâr en iedere hoogere kring heeftkor-

tere takken,terwjlalletakken platzjn uitgespreid.Zj zjnvanbundelsnaaldenvoorzien,
en daartusschen ontwaart men de eivormige,

de holle stammen wegenshunne liqtheid t0t donkerbruine kegelsmetdunne,digtop elkaâr

onderlaag voorvlotten gebruikt.Alsslerplanten liggende sehubben. Dat alles geeft aan den
onderscheiden zich deze boomen vooraldoor ceder een indrtlkwekkendvoorkomen.Deman-

ht
lnne fraaje bladeren)doch zj kunnenalleen neljkekatjeszjn dik en kortqde zaden zjn
geelachtig-bruin en met vleugelsvoorzien.Het
in hooge oranjerieën groejen.
Cecrops, de eerste koning en de Z<0T1d- hars van den ceder werd in ouden tjd zeer
legger der beschaving in Attica,was volgens op prjs gesteld en kwam te pasbj hetbalde sage een autochthoon (uitden bodem des semen van ljken. De geleerden bestreken
lands ontstaan) en had de gedaante van een weleer hunne rollen m0t ceder-olie, om ze
man en van een draak. Zjne gemalin was duurzaam te maken,en men bewaarde ztllke
Agraulms,eene dochter van Adaeu ,die hem

geschriften in kisten vancederhout.Ditlaatste

Onderscheidenekinderenschonk.Hjvereenigde wastevensgezochtom zjn aangenamengeur,
de woeste bewoners des landst0t 12 demoi om zjne fraaje bruine kleur en om zjne
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dtlurzaamheid.Koning Salomogebrtliktehetbj Punischen oorlog toen het Romeinsche leger
den tempelbouw tc Jerusalem,en doodkisten 0P Sicilië door de vjanden omsingeld was,
van cederhoutwaren algemeen in zwang.Men met eene bende van 3-of400 vrjwilligers,
heeftechter onlangsopgemerkt,dathetechte
cederhoutdie hooggeroemdeeigenschappenniet
bezit,en dathetOudecederhotltnietafkomstig
is van onzen cederboom ,maarvan dencyprès.
Immers het eerste cederhoutis zeer licht en
wit;het bezitweleenigen geur,maaropverre
na zooveel niet a1s het antieke. 00k het
beroemde cederhout, dat door Layamd opge-

dolven en vermoedeljk 3000Jaarotldis,werd
door den cyprès geleverd.De bladeren van
den echten cederboom geven eene zoete

manna,doorSppoerateslzzsx/dj&wo'
h
'
v(cederonig) genaamd. Wj geven hlerbj deafbeelding van een cedertak metzjnekegelsop
l1
/sdedernatuurljkegrootte. '
Men heeft een aantalverscheidenheden van
den ceder. Op den Taurusen den Libanon,
alsmede in AlgiersophetAtlas-gebergteonderscheidt men 2 vormen.De êéne heeft dunne,
rolronde?grasgroene naalden,benevenskegels

hunne geheele magt t0tzich enreddehierdoor
de legioenen.Na een dapperen tegenstand bezweek de heldhaftige schaar, doch Ceditils
Yierdn0glevend,schoonm etwondenoverdekt,
onder de ljken der gesneuvelden gevonden,

en devjand eerbiedigdezjne dapperheid.

Cedrela L.of Cedro-boom is dq naam #an

een plantengeslachtuit de familie der Cedreleën.Het onderscheidtzich door een korten,
s-tandigen kelk, eene s-bladige bloemkroont
een 10- of 5-ta1 meeldmden, een korten,
s-hoekigen stamper,een schildvormigen stempel, eene s-hokkige,s-kleppige zaaddoos en
gevleugelde zaden. Het omvat groote O0sten W cst-lndische boomen met even-gevinde
bladeren.Demeest-bekendesoortis C.-fekj
fnga

/11,/1:tdie 20Ned.elhoog wordt,terwjlde
stam een omvang verkrjgtvan 5 Ned. e1;
zj werd doorBlw ein hetJavMnschehoogland ontdekt en groeitvermoedeljk 0ok op
die 2-maalz00 langalsbreedzjn,endeandere andere oost-lndische eilanden.Deze plantgeveelkortereen kantige naaldentterwjlzjne ljkt zoozeex op C. Toona Aozà.,datzj er
kegels dezelfde lengte en breedte hebben.De volgensNeesf1
0/1E8enbeek naauweljksvan te
vermenging van deze twee vormen geeftaan

.

onderscheiden is.De bast,Cortex Cedrelaeot
'

4e cederwouden eene aangename afwisseling oost-lndische kina genaamd,bestaat uit half

van koloriet.op hetHimalaja-gebergtegroelt of'heelzamengerolde buizen en wordtvan de
eene zeerbevalligesoortvan ceder,nameljk Jonge takken afgeschild;hj heefteen eenigde deodara m et zilver-kleurige,lange naalden
en neêrhangende takken. Deze boom is veel
gevoeliger dan de gewone ceder en voor 0ns
klim aat niet zeer geschikt,hoew elm en hem
in de parken in Engeland nietzeldenaantreft.
Het cederwotld van den ,Libanon, i11 de

zinsbitteren,adstringérenden smM k enbevat,
behalve eene eigenaardigelooistofen g0m ,eene
bruineextractief-stofeneenweiniginuline,maar
geenalkaloïde.Schoon menhem inChinan0gal

veeltegen koortsgebrtlikt,heefthjinEuropa

geen bjvalqevonden,Degrootemenigtesiga-

bergstreek bj Ehden,nietvervan hetdorp renkistjes,d1einIndiëvervaardigdworden,is
Bserra en nabj de bronnen derKadisjegele- afkomstigvanhethoutvandezenboom,doorde

gen,teltvolgens TlteodorA'à/dc/z,3- 400stam - inlanders Soerên genaamd.C.odorataL.iseen
m en. LaMllardlère vond erin 1787 nagenoeg groote boom :die in W est-lndië en in dekeer100 greote boom en,die in 1836 t0trtlim 40 kringslanden van Amerika groeit, en wiens

waren verminderd,terwjldaarvan thans nog stam ,bj een omvangvan4Ned.el,26Ned.el
naauweljks een dozjn is overgebleven.Eén hoog wordt,zoodat hj eene kanolevert,die
van deze heeft een omvang van 14 Ned.e1, 50 man bevatten kan.Zjne bladeren, zjn
en zjnetakken,die zich 10 Ned.elvanden bast en het versche hout,datlaterwelriekend
stam verwjderen,zjn nog frisch,hoeweldie wordt, hebben een walgingwekkenden reuk.
boom duizende Jaren telt. De ceder van den Het hout is zeer geschikt voor m eubels en
Libanon wordt ruim 30 Ned.elhoog,en op komtonderden naam vankalicedra-hout(acaden Taurus vond Kotselty verscheidene eeder- Jou à planches)in den handel.Voortslevert
booraen raet een om vang van 7 Ned.el.

deze boom eene w elriekende soortvan hars

Audere naaldboomen diebj 0nsden naam
van ceder dmgen,behooren gewoonljk tot
de cypressen.In Spanjegeeftmen dien van
cedroaan twee soorten vanJeneverbessenboomen (Juniperus OxycedrusL.en J.thurifera
L.4,terwjldePortugézen dientoekennenaan
den Indischen cypres(CupressusglaucaLam.).
Een Amerikaanschejeneverbessenboom (J.virginiana L.
) is algemeenbekend alsderoode

(Résine AcaJ0u). ook C.Toona Wpzl. en C.
T'
t
ula Flemm. leverefl uitmuntend hotlt, dat
Op mahagony-hout geljkt.

soort van levensboom (Thuja sphaeroidalis)uitNoord-Amerika,denwitten,enTaxodium distichon uitMexico den Mexicaansrhen
ceder,terwjl men den gewonen lorkenboom
ook w e1m et den naam vanEuropéschenceder
bestemyelt.
Cedltius (Quintus),een dapperRomeinsch
ltrjgstribuun, lokte gedurende den eersten

e0n

ot'de Virginiaansche ceder.Voortsnoemtmen
eene

Cefalu , het Cephaloedis ot' Cephaloedium
der Ouden,ligtaan de noordkust van Sicilië

in deyrovincie Palermo,8 geogr.mjlen ten
oost-zuld-oosten van de stad van dezen naam
en telt om streeks 1Q000 inwoners, die zich
vooral met de vischvangst bezig houden.In

de nabjheid van hetstadjeverheFen zich op
hoogen bergtop de overbljfselen eoneG
antieke acrfspolis.
Cel, afkomstig van het Latjnsche cellœ
(kelder),waarvan ook hetNederlandschewoord

kelder is ontleend, beteekent eene beslotene
ruimte,zooals de w oonvertrekken der m onni-

ken en nonnen in eenklooster,deverbljfplaatsen der veroordeelden in eenecellulairegevan-
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genis enz.,terwjlmen ook de)stillestudeer- staand,dekelk is4-ofs-deeligendebloemkroon

kamervanden geleerdezjneboekencelnoemt. bestaat uit 4 of5 blaadjes,terwjlerevenVeelbelangrjkeris intusschendecelophet zooveelmeeldradenaanwezigzjn.Destampers,
-4 in aantal,zjnvrj ofzamengegroeid,en
jebieddelnatuurljkehistorieennatuurkunde.zj 2
lsbjKeplantenhetdier(zieOnderdezenamen) de vruchtiseene z-s-h0kkigezaaddoos,zelden
de eerste aanleg van het bewerktuigd 1ig eene bes-ot'steenvrueht.
ehaam . over de ee1 op natuurkundig gebied
Het belangrjkste geslacht, Celastv'
usL.of
raadplege men het artikeleleetrieiieit.

Celaster genaamd,onderseheidt zich door een

Celano is de naam van eenekleinestadin s-lobbigen kelk, vlakke bloembladeren, een
de Italiaansche provincie Aquila elzaan het honigdragenden bloembodem en eene 3-h0kevenzoo genoemde meer,ook LagoFucinoge- kige zaaddoos met 1 of 2 zaden in elk hok.
naamd,hetLacusFucinusderouden.Ditlaatste Iletmuvatklimmendeheestersmetafwisselende
is3 geogr.mj1lang,halfzoobreed,enmerk- bladeren en kleinebloemtrossen.Sommiges00r-

waardig wegens zlln overvloed van visch en
zjn atkoerkanaal, door keizel'Clandi'
t
u in
44- 54 na Chr.gegraven?om het watervandaar naar deLiris(Garigliano)te leiden,het

ten zjn als geneesmiddelen, andere a1s siem

planten in gebruik.C.l'
lf!JcJf4,:L .heetleironde,
spitse,gaatkandigebladeren,t0tarenvereenigde
bloenlen en seharlakenroodezaaddoozen,isaf-

land voor overstroom ingtebehoedenennieuw e komstiguitVirginiaenkomtopvorstvrjeplaatlanden voor bebouwing geschikt te malten. sen goed door den winter,- 0.edltlisValtlis
Taeit'
t
œ beschrjft het luisterrjkefeest,door een boom in Arabië,wiens bladeren eenvoorden Keizer na de voltoojing gevierd.JWeer behoedmiddeltegen depestzoudenopleverenydan 30000 arbeiders hadden er 11 Ja
*al,
.aan en 0.buœj
foliu L.heetïhoekigetakken,altjdgewerkt.Toen hetkanaal later verstoptwas, groene,langwerpige,stompe,onbehaardebladewerd hetdool.Hadrianus wedergeopend,doeh ren en talrjke in aren geplaatste bloemen.
het is vervolgens noglnaalsverzand,zoodatde In Perzië vindt men o()k eene sool't,die de
regéring van Napels hetin 1826hersteldheeft. manna celt
ufrïzlc oplevert.

Celébes,eenderSoel
zda-eilandenentevens
eene Nederlandsche bezitting, ligt tussehen
10 46'N.B.en 5042'Z.B.,alsmedetusschen
1180 45' en 1250 15' 0.L.van Gxeenwich,
eu isten westen doûrdestraatvanMangkasar
der 13de eeuw en de vervaardiger van het vanBornêogescheidenengrensttennoordenaan
beroemde lied rDies irae,dies illa'',geboren deSoeloe-zeeot'ZeevanCelébes,aan deSoeloete Celano,wa'
s éên der eerste leerlingen van groependePhilippjnsche eilanden,tenoosten
den heiligen l''
ra/noise'tts en werd vervolgens aan de straat del' M olukken en ten zuiden
mlstos der m inorieten-kloosters te '
W orms, aan de Soenda-zee en deSoendaeilanden.Het
Rheim sen Keulen,endaarnavanaldekloosters telt Op 3294 1 geogr.mjlen omstreelks11/2
dier orde in de Rjnstreek.Nadat hj deze m illioen inwoners.
llet eiland bestaat uit4 groote,door bergbetrekking 8jaarhad waargenomen,begafhj
zich wederom naar Assisi en vervaardigde er ketenen gevormde landtongen,zoodat het de
()? lastvan Grev
qoriwsIX eenelevensbeschrj- gedaante heett van eene l'eusachtige zee-ster,
vlng van den heiligen Franeise'
tts,die nooit al heeft dit dier dan 0ok êén strM lte min.
in druk is verschenen,maar nog altjd in llet omvat een uitgestrektcentraalbergland,

Hetisslechts3/.geogr.mjllang,maarloopt
tusschen Avezzano en Luco door het ltrjtgebergtevan CostaLeonarda(MonteSalviano).
Bovengemeld stadje telt 7000 inwoners.
Celano (Thomasvan),eengeesteljkdichter

handschrift in het klooster Longuepont bj

YfzarYan

het zt
lideljk gedeelte den naam

Soissons bewaard wordt.Van Celano isvoorts draagt van Latimödjong. Gedeelteljk zjn e1'
niet veel meer bekend, dan dathj in 1250 de bergen van vulkanischen aard,m aar over
nog leetkle. O0k 2 andere gedichten rFregit het geheeln0g weinig bekend.Enkeletoppen
victor virtualis'' en psanctitatis nova signa'' verhetlbn er zich boven de 2000 Ned. el,
worden aan hem toegeschreven,maarhjheeft zooals de Goenoeng (berg) Klabat, de berg

bepaaldeljk grooten roem verworvelldoorzjn bj Kaap Donda (bjna 3000 Ned. e1) en de
DDies irae etc.'', waarvan 3 verschillende Piek van Bonthain (ruim 3000 Ned.el)?
- anlezingen bestaan,nameljk ééne,dieat
keschre- derezjlzlager,zooalsdeGoenoengSapoetan,de
ven is va4 eene marmeren plaatin de kerk Goenoeng Lokon,deGoenoengDoewasoedara
van den heiligen I'
raneiseus te Xanttla,ééne, (Twee gebroeders) enz. VJelal zjn zj met
die door Feliœ .s'
lvlzzld9-l1 verbeterd is,en bosschen bedekt,afgewisselddooralang-alang-

eenekerkeljketvastgesteld doorhetConcilie velden,terwjl de lage, zandige kusten er

te Trente.De eerstvermelde heefl3inleidende veel geschiktheid hebben voor den landbouw.
coupletten,welke bj detwee volgende ont- De 4 landtongen omsltliten aan de zuidzjde
breken,en deze laatste versehillen Arooralaan 3 groote golven,die van TominiofGorol
ztâlo,
het slot.Datlied is in de meeste Europêstt
he dic van T0l0 of Tomaiki en die van Boni,
talen overgebragt, en door de voornaam ste terwjlereenemenigtebaajenenKapenzjn,

componisten oq muziek gezet.

tcveelpm op te noemen.T0tdebelangrjkste

Celastrinedn is de naam eenerplanten- nleren behooren dat van Tondanothetwelk 3

familie metde volgendekenmerken:Deblade- uur gaans lang en '
/auurgaansbreed isen

ren zjn verspreid, zelden tegenoverstaand, zich door de rivier de Menâdo (mtlast,dat
enkelvoudig en gaatkandig,zelden getand, de vanLinoe(eenltratermeer),datvanTolagi,dat

steunbladen klein en afvallend,de bloem enin van Kariângoen enz. De stroomende wateren
okselstandige bundels vereenigd,zeldenalleen- zjn er kleine, meestalonbevaarbarekustri-
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viertles,van Nvelkewj noemen dereedsver- zi
j enkelbj feesteljkegelegenhedenkatoenen
naelde Afenâdo,de Sadang, de Bahoe Salo, broeken en kabaajen dragen.De vorsten en
opperhoofden kleeden zich gaarne op Européde Tlenrana en deW alana'ö'of Selo.
Celébes &vordt verdeeld in de residentie sche wjze.Devrouwen dragen een katoenen
M enâdo) bestaande uitde Minahassa,eenige sarong (r0k) en kabaai.De wapenen zjn er
rjkjes,landschappen eneilanden,- deNoord- pjlen boog,zwaard en lans,benevenseen
oostelqke Landtony)t0t de residentie Ternate langwerpig-vierkant schild. De huizen staan
behoorend met de rjken Banggaaien T0m- op palen eenige voeten boven den grond en
boekoe 0n het landschap Tom öri, - en hetzelfde gebouw strektdoorgaanst0tverbljfhet Gonrernement 'tllzl Cellbes,bevattende het plaats aan Onderseheidene gezinnen.Hethuisoverig gedeelte meteen grootaantalnaburige raad dex Alfoeren is zeereenvoudig.Zj zjn
eilanden,hetmeerverwjderde Soembawa en goedaardig,vreedzaam,inschikkeljk,gastvrj
hetwesteljk gedeeltevan Flores.De vorsten en zeervatbaaxvoorontwikkeling,m aartevens
in dit gouvernement zjn toegetreden t0thet wantrouwend,bjgeloovig, lafhartig en aan
rBongaaische contract'', in 1667 gesloten en zingenotverslaafd.Het koppensnellen gebeurt
m 1824 vernieuwd, en 4iensvolgens bondge- ex n0g uit eelz godsdienstig beginsel, doch

nooten van onze regéritlg,zoodat zj bj de terwjldeChristeljkeAlfoerenzichzeergunstig

troonsbeklimming den eed van getrouwheid onderscheiden,vereerendeHeidensche,behalve

aieggen,maar zj zjn vrj in hun inwendig een opperwezen tElupol
zg Toewa),eene mebestt
lur; de regtspleging is er aan de inland- nigte geesten van lageren rang en vieren buische hoofden overgelaten.
tensporigeenlosbandiyeoFerfeesten.ZjgelooDe boomen zjn o1)Celébesoverhetgeheel ven aandezielsverhuizlngenbegravendeljken
minder hoog dan op andere Soenda-eilanden. in eene neêmehurkte houding. De Alfoeren
Het djati-hout is er schoon,dqch ergroeit in het algemeen houden zich hoofdzakeljk
meer sandel-en sapanhout.Vele palmsoorten
vindt m0n er in het wild,doch de kokos-,
sago-en areng-palmenwordeneraangekweekt,
-de laatste niet alleen om de areng-stliker

bezig met den landbouw 5tevensvervaardigen

zjgeweven stoFenenpoemoeti-touw ,bereiden
palmwjn en areng-sulker, en graven en bewerken 4ouden jzer.Zj hebben geen eigen

en den palmwjntmaarOok om devezelsvan letterschrltteno0kgeenejaartelling,enverdeeden stam , die t0t bereidilzg van hetsterke 1en den tjd naarden standvanz0njmaanen
goemoeti-totlw dienen.T0tde cultuurgewassen

sterren.

DeMangkasaren en Boeginézenkomensterk
cacao en muskaatnoten,alsluedetabak,indigo, met elkander overeen.Zj zjn middelmatig
Spaansche P0P0r,aard-en boomvruchten.De van lengte en sterk gebouwd,en dehuidkleur
grootste diersoorten zjn er w ilde en tamm e isbjsommigenlicht-,bjanderendonkerbruin.

behooren er voorts rjst, koffij, suikerriet,

bufels;daarenboven vindtmen erwildozwj- Zj hebben een hoog voorhoofd,een breeden

nen, herten, schapen,geiten, apen enz.Dl
a IIeIIS 0n een grooten mtmd;hetzwartehoofdMangkasaarsche paarden, die er in het wild haar wordt door de Mangkasaren lang endoor
loopen, behooren t0t een goed rasq de zee deBoeginézen kortgedragen.Demannenzjn
bevat er veel visch, tripang en schilpad.D e met broek en buis (badjoe),de vrouwen met
bodem geeftergoud,jzer!eeneslechtesoort sarong en kabaaigekleed,en t0thunnewapevan steenkolen,koper en tln.
nen behoûren de kris,de sabel,de kléwang,

De belangrjkste handelsplaatsen zjn erde de lans en de boog,terwjlzj in debehandevrjhavensMangkasar,Mena
'doen Kema,als- lang van hetgeweeren hetgrofgeschutalle
mede Gerontâlo en Kajéli.In 1864 zjn in al overigeinboorlingen van den Archlpelovertrefdie havens binnengekomen 2525 en daaruit fen.Ook dragen zjmaliënkoldersvangevloehvertrokken 3057 schepen.De waarde vanden tenjzerdraad.Dewoningendergeringenzjnvan
invoerbedroegtoenruim 71/:millioengulden,en bamboes,dievanaanzienljken vanverschillend
die van den uitvoerbjna 1 millioen minder. geltleurdhoutvervaardigd.Beidestammenzjn
D e bevolking bestaat er,behalve een betrek- dapperen strjdzuchti
g,vrj yoedontwikkeld,
keljk klein getal Etlropeanen,hootizakeljk wraakgierig, uitmtlntende rtlltersen zeer beuit Alfoeren, Boeginézen en Mangkasaren, dreven ill zeevaart 0n handel. De VrollWen
alsmede uit eene op zee zwervende schaar vervaardigen fraajekatoenen enzjdenstoffen,
visschers1 tripang- en schildpadvangers. De m et golld- en zilverdraad bewerkt.De M angAlfoeren bewonen de noordeljke,noordooste- kasaren en Boeginézen beljden sedert de
ljkeenzuid.oosteljkelandtongen en behooren 17de eeuw de Mohammedaansehe godsdienst,
t0t het Bataksche ras, - de Boeginézen Of maar gelooven tevens aan een aantalbooze
Boniërs zjn aan de oostzjde derzuideljke geesten.Zj hebban elk etm eigen letterschrift
landtong gevestigd,en de Mangkasaren inhet en eene vrj rjlteliteratuur.Hetbewind der
rjk van dien naam. O0k deze beiden zjn beide rjken isin naam monarchaal,doch de
vermoedeljk van hetMaleische rasatltomstig. vorst oi'de vorsten worden in demeestestaten
De Alfoeren Vorm en vooral de bevolking doorkiezersbenoemdenzjntevensafhankeljk
van Minahassa en zjnergedeelteljk t0t de vanden HadatofdenRjksraad.Voortsbastaat
Mohammedaansche,gedeelteljk t0tdeChriste- in de meeste gewesten van Celébes hetleenljkeGodsdienstbekeerd.De gewonekleeding stelselop dergeljken voet a1s gedtlrende de
der mannen bestaateruitdenhoofddoekbene- middeleeuw en in Europa.
vens ringen van koperdraad of anoeren van
Heteersthebben erzichdePortugézen geves-

j stichtten in 1525 teMangkasareen
koralen om hals, armen en beenen,terwjl tigd;zi
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fort,doch moesten in 1660 plaatsmakenvoor Geographia antiqua(1691)'',en Notitiaorbis
de Nederlanders die een handelsverdragsloten antiqui(1701- 1706)''.
met den Koning van Mangkasar en er hunne
Celle,eene stad in het Pruis'
sische gewest

heerschappj allengsuitbreidden.Laterevolk- Hannover, ligt in eene fraajelandstreek ter
plantingen van Engelschen en Denen hadden
geen duurzaam bestaan.In 1814 maakten de
Engelschen zich van dezeNederlandschebezitting meester, doch gaven haar in 1816 terug.
Den lstenJanuarj 1847werdMangkasar eene
vrjhaven verklaard en alzo0 v00rdenw ereldhandelgeopend.
Celeus, koning Van Eleusis, een Z00n
van A?karus en een kleinzoon van Crana'
us,
bereidde aan Ceres, die Proserpina zocht
eene gastvrje ontvangst. U it dankbaarheid

plaatse,waar de Fllse zich uitstortindeAller
en aan den spoorweg Hildesheim-luiinebtlrg.

Zjteltmethare3voorstedenomstreeks15000

inw oners, bezit een hot'van appèl,een 0ud
en prachtig kasteel, 7 kerken,eenaanzienljk
stadhuis, een %ymnasi
um ,eenesynagoge e11
onderscheidene lnrigtingen van Weldadigheid.

Men heeft er voorts belangrjke boekerjen,
onderseheidene fabrieken en een levendigen
handel en scheepvaart.Celle verkreeg in 1292

stedeljke regten en wassedertde 14deeeuw
dsxrg.
wildezjzjnzoon ll:zzît?g/Fztmzlonsterfeljkmaken dezetelderhertogen vanWrkfzldlnijk-zïizl
en legde hem des nachts in hetvuur,dochde O0k na 15802toen eenejongere ljn van het
.

.

moeder,zulks berâerkende,begon z00 geAvel- huis Brunswl
jk zich aldaarvestiyde,waszj
dig te sohreeuAven,dathetkind verbrandde. residelltie,doch moest in 1705 dlen rang aan
Ha
n
no
ve
r
a
f
s
taan. In de provincie van dien
Nu leçrde de Godin aan den volgenden zoon,
Tri
pt()
'
lepzl.
: genaamd,het gebruik van den naam iszjthansde 2destad.
ploeg. Celeus was een van de eerste priesters
Cellebroeders en Cellezusters is de
derGodin en zjne dochterswerdenharepries- naam eener kloosterorde die in de 16deeeuw
teressen,zoodataanlaatstgenoemdengoddeljke vermoedeljk het eerst te Antwerpen is onteer te beurtviel.
staan in tjden van pest,waarhare ledenzich
Celibaat, zie Coelibaat.
bejverden, de kranlten bj te staan en aan
Cellam aro (Antonio Giudica,hertog van de dooden eene begrafenis te bezorgen.Naar

Giovenazza, vorst van), bekend door zjne hunnen beschermheiligeheetten zj ookAlexizamenzwering tegen den hertog van Orleans) anen en naarhunneljkzangenLollarden.Eerst
regentvan Frankrjk,en geboren teNapelsin hieldenzj zichaanden3denregelvank
%t.lkan1657)werd opgevoed aan heth0fvan Xarel11 cicy'
lfden lateraan dienvanAt
lgtbstLntts,terwjl
usTK
van Spanje,trad erin dienst,en woondeer de orde bekrachtigd w erddoorpausSiid'
den Successie-oorlog benevens onderscheidene Hunne kleeding bestond uiteen zwarten r0k
veldtogten in Italiëbj.Na den slagvanLuz- en een scapulier en kap van dezelfde kleurj
zarazaghjzichbevorderdt0tveldmaarschalk, en zjwikkeldenzich,vooralbjbegrat
bnissenj
doch werd in 1707bjdebelegeringvanGaëta O0k in een zwarten mantel.De Cellezusters
doordeKeizerljkesoldatengevangengenomen droegen om die reden ook den naam van
en eerstin 1712wederop vrjevoetengesteld. ZwarteZusters''.Zjverwiervendevoorregten
Nu werd hj 1id van hetSpaanscheKabinet derbedel-orden,doch verdwenen in0nsVaderen begaf zich in 1715a1sbuitengewoongezant land,terwjl zj in Spanje en Portugaln0g
naarParjs.Hierwerdhjhetmiddelpunteener bestaan.
zamenzwering?welke ten d0olhad,hetregentCelles (AntoinePhilippeFiacreGhislain,
schap van PlttlI
àpus '
tl
czlOvleanstedoenover- graat'deVisscherde),een Belgischstaatsmanj
gaan op Philès ran S.
pt
-.
/.Detoeleg werd werdgeboren teBrusselden 8stenJunj 1779
echter in 1718 ontdekt,en Cellamaregevangen enaldaaropgevoed,waarnahjonderscheidene
genomen en over de grenzen gebragt.Htj be- hoogeseholen bezocht.D00r zjn huweljkmet

kleedde voorts de betrekking van kapitein- eene zustervan denFransehengeneraalGérard
generaal van Castilië, en overleed te Sevilla vermeerderde zjn aanzien.Nadathj eenigen
den 16den M ei1733.
tjd 1id van den stedeljken raad van Brussel

Cellarius(Christoph),een Duitsthgeleerde, was geweest, werd hj in 1806 auditeurbj
die zichJegenshetonderwjszeerverdienste- den Staatsraad en requestm eesterdesKeizersj
ljkheeftgemaakt,werd geboren te Schmal- envervolgenseerstyrefbctvanhetdepartement

kalden den 22sten November 1638,studeerde Loire-inférieure en ln 1810 van het departeteJena en te Gieszen,zich vopraltoeleggende mentder Zuiderzee teAmsterdam.Hierhaalde
op de Oosterschetalen,vertoefdedaarnagerui- hj zich doorwillekeuren gestrengheid,vooral
men tjd te Gotha,Halle en Jena,werd in met betrekking t0tde gardes d'honneur,den
1667 leeraar in de Hebreeuwsche taal en in haatderbevolking op den hals,nam bj den
de zedekunde aan hetgymnasit
lm teW eiszen- va1van het Keizerrjk de vlugtnaarParjs
fels,daarnaachtereenvolgensrectorte'
W eimar, en keerde na devorming vanhetkoningrjk

Zeitz en Merseburg,vervolgens(1693)hoog- der Nederlanden naar zjn vaderland terug.

leeraar in de geschiedenisenwelsprekendheid, Hier werd hj lid der Provinciale Staten van
bibliûthecaris en directeur vanhetphilologisch Brabant en later 1id van de Tweede Kamer
seminarium te Halle,en overleed aldaar den der Staten-Generaal, alwaar hj zich bj de
4denJunj 1707.Totzjnebelangrjkstegeschrif- oppositievoegde.MTegenszjnediplomatische
ten behooren: pAntibarbarus latinus sive de behendigheid zond koning W illem I hem naar

latinitatemediaeetinfimaeaetatis(1677)4deuit- Rome,maar hj maakte daarvan gebruik,om
gavel'',- rorthographialatina(1704)''- Bre- een concordaatte sluiten,dat vûol'Nederland
viarium antiquitatum romanorum (1748))- zeernadeelig was.Niettemin wisthjzichna
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verloop van eenigen tjd in hetgewaad van
het liberalisme te hullen,.Ja,hj dong zelfs
in 1829 met Lehon en Brolbokère naar eene
yninisteriéle betrekking. Even dubbelzinnig

sche h0fvervaardigdehj voortseen zilveren
standbeeld van Zeus (Jupiter),a'
lsmede een

meer dan levensgroot borstbeeld van J'ull'u.q
Ctzd,
stzr,eenvrouwenhoofdvan dezelfdegrootte?
was zjn gedragtjdens de Belgisehelevolutie; en het,mfldel voor een relièfin het portaal
wèlverklaarde hj ziclteen voorstandervan van het kasteelFontainebleau.Hoewel11j de
deze,maarverborgzjnplanniet,om Belgiëinte toegenegenheid van Frans I verw ierf,zoodat
ljven in Frankrjk.BjdeseheidingvanBelgië deze hem het kasteelr1e petit Nesle''ten ge-

en Nederland betoonde htjzich in deNationale schenke gaf, werd hj toch door de listen
Vergadering een jveraar voor de uitsluiting zjnel.tegenpartj tlitParjsverdreven (1545).
van het Huisran XII,:.:J?Z van detroonsbeltlee- Te Florence zag hj zich doorhertog Cosmo
diug i11België?e)1svertl lid vallllet diplolna- welwillend bejegend,en htJvervaardigdev0t
)1usmet
tisch Comitéte Brussel.Hj werd vervolgens dezen in 1556hetstandbeeld vanPerse'
gezantte Parjs,bleefaldaartoen Leltonhem hethoofd vanMedusa,thansnogaanwezigin
verving,zag zich in 1833 alsFransch burger de LoggiateFlorence.Voortshleuw hjerin
genaturaliseerd, en overleed alsstaatsraad in

mal
-mereenegroep metApolloenHjaeintku ,

Fransche dienstte Parjsdeu zdenNûvember alsmede een standbeeld van Narlh nu .Gedurende den oorlog tegen Siéna was hj a1g
1841.
Cellini(Belzventlto),eenberoemdgoudsmid vestingbouwkundigebezig,om deverdedigingsen beeldhouwer, werd geborel
z te Florenee w erken van Florence te verbeteren. Hoewel

i111500.Zjn vaderteenhartstogteljkliefhebberdermuziek,wenschte,datook zjn zoolz
zichaandebeoefeningvandezez0uwjden,doch
Ben'vewttto sehepte daarin geenbehagenenwerd
op lsclarigen ouderdom een leerling van den
goudsmid Andmea Sandro.Hj maakte groote
vorderingenenbestudeerdemetjverdewerken
van M iekele Anyelo.Daalma bezocht hj te
Rome de werkplaats van Firenzwolo #ï Lombardo ,keerdegedurendekorten tjdnaarF10rence terug en begaf zich vervolgens weder
naar Rome,waar hj gelegenheidvond:om

bj herhalinguitgenoodigd,keerdehjnietnaar
Frankrjk terug,en zelfs Catltarina#:ï-Kedlcl
verzocht hem te vergeefs,hetmonument op
het graf van haren gemaal Hendrik 11 tevol-

toojen.Gedurende delaatste8Jaren van zjn
leven, waarover hj in zjne autobiographie
het stilzwjgen bewaart,leefde hj in vrede
met de w ereld en begaf zich zelfs in den

gtlesteljken stand, dien hj echterwederom
verliet,om op Go-jarigen leeftjd in hethuweljk te treden. Hj overleed teFlorenceden
13den Febrtlarj 1571.
voor den bisschop van Salamanca tearbelden.
Yan zjne kunstgewrochteninzilverengoud

Eene lelie van diamanten,in goud gezet:is is wegens de kostbaarheid der stof slechts
zjn fraaiste kunstwerk uitdien tjd.Clemens weinig t0tons gekomen.Te W eenen bevindt
VII nam hem in dienst wegens zjne groote zich van hem ?behalve hetvermelde zoutvat?
talenten als gotldsm id 0n als beoefenaar 0en zilveren lavoir en een ivoren cruciix.
der muziek.In die dagen oefende Cellinizich In het Britsch Muséum heeft m en van zjne
in het snjden van stalen stempelsen in het hand 00n grooten nalltilus, gedragen door
tts enz. in zilver. '
fn het Muséum te
emailléren. In 1527 werd htjdoor den oorlog Neptan'
in zjn kunstenaars-arbeid gestoord? 0n m0n 'Purjn bewaartmeneenkeurig bewerktbronzen
zegt,dat de hertog ran Woz/zrlt?oz,dle de stad schild2met goud ingelegd,tlat desgeljks aan
liet plunderen, dof)r eeltgeweerkogel,en de Cellintw ordt toegeschreven,en op 5 zilveren
prins van Ortz4,/: dopr eene kanonskogelvan medaillons aanschouw tm en erdegeschiedenis
Cellinigesneuveldis.Nadecapitulatievertoefde van Jnyl
brtl
ta.In hetEststlriaalin Syanleziet
hj eenigen tjd te Florence en te Mantua,on m en van hem een levtmsgroot, mtstekend
trok toen weder naar Rolne, waar hj t0t bewerktcrllciflx in m arm er.TeFlorenceheett
stempelsnjder bj de Pauseljke munt werd m en een (1001- henl gqrestaureerd beeld va'n
benoemd.Ten onregte van moflrdbeticht,llam Apollo, et,n bronzen borstbeeld van Cosmo I
hj de wjk naar Napels,dotth weldra moest en eellige g'edenkpenningen. Deze kunste-

hj van hier vlugten wegens eon werkeltjk
dool'hem gepleegden manslag.Nu werd hj
muntmeester van hertog Aleœander teFlorence
en vervaardigde er een aantalvoortreFeljke

naar lletxft zelt'de lotgevallenvan zjn leven

nagelaten i1z een handschrift,hd welk in1128
(1()or Corelt'
lt,e Napels isuitgegevim .Datw exk
ondtlrscheidt zich tlool-een levendigen en na-

m unten en m edailles, totdat een aiaatbrief tullrljken stjl en is in demeestetalen van
van den Paus hem weder naar Rolne voerde. Etlropa overgebragt.Eene llieuwe uitgaveder
Tn 1537 begafhj zich naarhetllptvan I'
ranb.I !hOp()rtl'' van Cellini is i11 1845 te Florenee
in Frankrjk, doch keerde wegensongesteld- lu hetlieht vtlrsefhenen.

heid naar Rome terug,waar hj wegens ver- Cellulose (
)t'eelstof,vroeger ook li
gkl'
lne,
duistering van Juweelen der Patlseljke kroon œylon,skleroyeen,Jtbnglne,medtllineenlicltenine

t0t levenslange gevangenisstraf veroordeeld, g'enaamd,iseenalgem eelzverspreidbestanddeel
doch op voorspraak van den kardinaal van derplanten,hetwelk gedeelteljk alscelvlies?

F:ivczrl in vrjheid gesteld werd. Dezelfde gedeelteljl
t met andere zelfstandigheden verkardinaalspoorde hem aan tothetmodellércn

eenigd,de celwanden van plantendeelenvormt.

van het beroemde zoutvat,hetwelk hj later Nergenseehtervindtmenhaarineen opgelosten
voor koning I'
rans I in goud vervaardigde, toestand.Zj iszamengestelduitgeljkeverbinen dat zich nu in de verzameling van het dingsgewigten koolstof, en zuurstof, terwjl
Belvedère te W eenen bevindt.Aan hetFran- waterstot'en zuurstoferindezelt-deverhouding
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zig
vnooara,nwe
dat
zjzjn alsin water.Steltmen zich daarbj, dat zjde nietoplostin koperoxydewerkeljk t0twaterverbonden ammoniak,maar in nikkeloxydule-ammoniak,
zjn,z0o kan men de koolstofa1seenhydraat en dat 0ok daarin de celltllose onveranderd
beschouwen, en uitgaande van dit gevoelen, bljft.
dat bepaald onjt
list is, noemde en noemt Celosia L. of hanekam is de naam van
men stoFen,als celltllose zamengesteld,kool- een plantengeslachtuitdefamilie derAmaranAyt
fz
rtzfdzl. Hiertoe behooren zetmeel, suiker taceën. Het onderseheidt zich dool-een 3-blaenz.Hoew eldeze stoffen in schei- en natuu'
r- digen,op de s-bladigebloemkroongeljkenden
kundigeeigenschappen aanmerkeljk verschil- kelk,doo1-m eeldm den,die aan den voetm et

len, zjn eenige procentsgewtjs op dezelfde een geplooid nectarium vereenigd zjn,en door
wjzezamengesteld enverschillenzjhoogstezls eene dwars openspringende zaaddoosv H et
in de hoeveelheid waterstof en zuurstof in Omvathoofdzakeljk zomergewassen,doch00k

dezelfde verhouding a1sin hetwaterqOok gaan heesters,die in de warme landen te huis bezj gemakkeljk in elkander over.Hetbelang hooren.Desoort,hetmeesta1ssierplantbekend
dercellulose voor het leven derplant kunnen en C.crist
daL.genaamd,wordtrt
lim 'h Ned.
wj eerstbj de beschouwing derkoolltydraten el hoog en draagtaren,die op een hanekam

(zie ondel'dit woord)aantoonen.Behalvein geljken,ten gevolge van eenemonstrueuse

de plalzten vindtmen de cellulose o0k in de afplatting en verbreeding der bloemstengels
dieren van lageren rang.In zuiveren toestand (f
asciatie)en eeneongewone misvorminr der
is zj kleurloos,en ondoorzigtig;zjbeziteen bloemen.Hiervan heett men vele verscheldensoorteljk yewigt van 1,525,heeftgeen reuk heden, in versekillende kleuren. Men zaait
ofsmaak.ls onoplosbaar in water,alkoholen in Maart het zaad in potten in een lossen

aether, wordt bruin bj verwarming en ver- zandgrond,verzet de plant
jes011een wèlgekooltofverbrandtgeheelen al.Menverkrjgt mest warm bed,begiet ze met glerenplâatst
haarin zuiveren staatuit het merg vanvlier- ze tegenden bloeitjdwederinpottenmetzeer
hout, katoen, ZNveedsch iltreerpapier enz., vetteaarde.In Junj kan men ze in de Open
wanneer men deze stolen met kaliloog en

daarna met azjnzuur bj herhaling uitkookt
en eindeljk goed uitwascht.Jodium kleurt

lllcht brengen.
Celplanten , zie Plant.
Celsia is de naam van een plantengeslacht

haar geel, doch verdund zwavelzuur of eene uitdehmilie dergemaskerdbloemigen (Pers0oplossing van chloorzink veranderthaarver- natae).HetOnderscheidtzich dooreen s-deevolgenszoodanig,datzj dooriodit
lm donker- ligen kelk, eene radvormige bloemkroon,
blaauw wordt gekleurd.Men is van meening, behaardemeel
draden en eenez-hokkirezaad-

datzj dool-dezebehandeling ineenezetmeel- doos; zjne soorten g'
roejen als krulden en
achtige stof (amyloïde) verandert;intusschen heesters in het zuiden van Europa, het
bezigtmen deze reactiea1sherkenningsmiddel
van cellulose, 00k onder den microscoop.Behandelt men haar met zwavelzuurydan ontstaat er in de eerste plaats een elgenaardig
ver
dunt
mui
envens
dit
met
w ateri,
zuur, en
de vl
oei
stofdr
uiker
.Deze
sdan
het
bevat
eindprodud Valleen reeksvan Ontbindingen,

noorden van Afrika en oost-lndië. Tot de
soorten, die als sierplanten worden aangekweekt, behooren C. Hrcflr'
l
f,
: L., C. Iefp-

nicafblia Det/:,0.eretica .
=.
,en C.orientalis
r., alle met groote gele bloemen.De zaden
dereerstgenoemde 3 soorten worden inpotten
.

gezaaid en dejongeplanten vervolgensveren hetiswaarschjnljk,datdetusschenliggende zet,en die der 4desoortstrooitmenin deopen
stoflbn metzetmeel,g0m enz.overeenkomen. lucht in den grond op een doordez0nbesche-

Men vexkrjgt dezeltde uitkomst doorzeonder nen plekje.

hooge drukking te koken metverdund zwaCelsius is de geslachtsnaam van een aanvelzuur.E en en ander is nietzonder gewigt ta1Zw eedsche geleerden.Hiertoebehooren:
s Celsius, een natuur- en
op het gebied der fabriekmatige njverheid, M ayn'tbs Fïcolcc.

ja,men heeftpogingen aangewend,om Opdie
wkz
4e spiritusuithouttebereidendoordezure
suikeroplossingmetkrjtteneutralisêren,het
hierbj gevormde gips te verwjderen enhet

sterreklmdige.Hj werd geboren den lidenJanuarj 1621 te Alfta-socken in Helsingland,

ontving eene benoem ing t0t hoogleeraar in de
wis-en sterrekunde te Upsala,verwierfgr00vocht te laten gisten.- Metgeconcentreerd ten roem doordeOntdekkingderHelsing-rtm en,
salpeterzuur levert de cellulose stikstofhou- en overleed den 5den M ei 1679.
deudc, ontplofende zelfstandigheden, zooals
01f'of Olatts C:J.
SI.
N, een zoon van den

schietkatoen (zie onderdit wool
'dl,hetwelk voorgaande.Hj waseen natuurkennerengodmen in aetheroplostt0tcollodium (zieonder geleerde, aanschouwde hetlevenslicht te lJpditwoord),dat0.a.hoogstbelangrjkisvool' sala in 1670 en overleed aldaar alshoogleerde photographie. Zuivere celltllose w ordtniet aar in de theologie en domproost in 1756.M et

3ebl'ttikt,maarindentoestand,waarinzjzich aartsbisschop Benzellus en Rndbeek stichtte

ln de plant bt
lvindt,levertzj vezels om te htl t
)1*de Aeadpmit) van wt,
tllnschappen en
spinni
m en brandstûl'
. Voorts strekt zj aan werd doorde onderstetming,diehj aan-N12nae
l
g
s
bo
zor
gde
?
de
grondl
egger
d0r natuurvele diermz t0t voedsel. Nietonbelangrljkis
de ontdekking,in 1857 dool- Scltweoer m ede- ljkehistorioin Zwedeu.Behalvehetrlliêrogelleeld.Htjbevond,datcelluloseineenever- botanicon (Upsala 1745- 1747, Amsterdam
sche oplossing van koperoxyde-am moniak 0n- 1748):' schreef hj onderstt
heidenebolangrjke
vel-anderd oplosten daaruitdool.zuxen,zouten verhandelingen.
lf.
:,een neefvandenvoorgaande
enz-,kan worden neêrgeploft.Opmerkeljk is Anders Cy/dï'
18
V.
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en een beroemd sterrekundige. Geboren te ouden had hj een uitgebreid werk opgesteld
Upsala den z7sten November1701,werdhjin over welsprekendheid, geschiedenis, regtsge1740 hoogleeraar in de sterrektm de,bezocht leerdheid,wjsbegeerte,krjgskunst,landbouw
in 1732 op last derregêring de voornaamste en geneeskunde. Intusschen zjn all
een PDe
observatoria in 0ns w erelddeel en vertoefde medl
cina libriVIII''t0t0nsyekomen.Zjbe-

eenigen tjd teParjs,om ermetanderesterrekundigen te raadplegen over eene bepaling
van de gedaante der aarde. Zjn gevoelen,
datditvraagstuk dooreenegraadmetingnabj

de polen moestopgelost worden,gafaanleiding, dat de Fransehe regéring hem naar
het Noorden zond. In den zomer van 1736
Yverd door hem en eenige Fransche sterrekundigen de graadmeting tusschea Tornea
en het dorp Pell
o in W est-Bothniëvolbrayt,
en Lodewj;k X V schonk hem t0t beloonlng
een jaargeld van 1000 livres benevens het

vatten veel belangrjks en zpn bj herhaling

t
zitgegeven en vertaald.Het boek pDelarte
dicendi''doorsommigenaanhem toegeschreven

is afkomstig van Julélts Sererïcz
lzf
s.
j
Celsns,een aanhangerderwjsbegeertevan
Epicnrus.Hjleefde inde2deeeuw enschreefin

zi
jn Sermo verus''eene belangrjkepolemiek
tegen het Christendom ,waarvan in hetboek

van Ort
jenespcontra Celsum''belangrjkegedeelten zjn bewaard gebleven.op eene guitige en scher/zinnige wjze beschuldigt hj
daarin deChrlstenen van onwetenschappeljk-

quadrant,hetwelk hj bjTorneahadgebruikt. heid, blind geloof,verdeeldheid,anthromorNu stichtte Celsins op eigen kosten teUpsala phistischezinneljkheid en grovedweeperj.
eenesterrewacht)alwaarhjbelangrjkewaar- Celten (Celti,Celtae)ot'Keltenwasweleer
nemingen deed, en in 1740 werd er een ob- de gemeensehappeljke naam van een aantal
servatorium gebotlwd door de regéring.Groote vermaagschapte, maar toch van elkanderafverdiensten had Celsiuswegens zjnejverige gezonderde Gallische stammen.Hjwordtdoor
beo rdering der sterre-,tjdreken-,aardrjks- sommigelzin verband gebragtmetltelden,deor

en zeevaartkunde.en hj overleed den 25sten anderen met gal ofga'
ul (woud),terwjler
April 1744.Behalve eene rDisquisitio de 0b- ook zjn, die beweren,dathjaflkomstig is

servationibus ?r0 figura tellurisdeterminanda van een dapperen lkoning,die Celtzts ot'Gala-

in Gallia habltis (1738)5:,schreefhj onder- fe: werd genoemd.De namen Celtes,Galliks
scheidene verhandelingen:ééne van deze ver- en Galatenzjn vermoedeljk slechtsverschildientbjzonderdeaandaeht,Omdathjdaarin lende vormen van hetzelfde woord, terwjl
den thansalgemeengebruikeljkenennaarhem vervolgens de naam van Galliërs gegeven is
genoemde honderddeeligen thermometer be- aan de bewonersvan Trans-en Cis-Alpjnsch
Gallië en die van Galaten aan de Celtische
schrjft(zieonder Tltermometer).
OJt#'ran O:J.
:I.
:, een zoon van bovenvem volksverhuizers naar Klein-Azië.
De Celten Vormon 0en0 familie Van den
melden 01(t
f en tevensberoemdalsZweedsch
geschiedschrjvere1ldichter.Hj werdgeboren Indo-Germaanschentaalstam,zoodatzj waarte Upsala in 1716,zar zich aldaarbenoemd schjnljk uitAziënaarhetwestenzjngetrokt0tvice-bibliothecaris,ln 1747t0thoogleeraar ken.Deeiyenljke Celten inGalliëwoondenten
ill de geschiedenis, werd daarna opgenomen tjdevanCaesartusschendeGaronne,deMarne,
in den adelstand, bisschop te Lund,lid der deSeine,deRjnenZwitserland,- voortshadZweedsche Académie van W etenschappen,en den zj zich in België gevestigd en zichzuidoverleed in 1794.Zjn rGeschiedenis van Gus- waarts uitgebreid: tot aan de Ibériërs en de
taaf de Groote (bj herhaling uitgegevenl'' Grieksche koloniën. Zj waren verdeeld in
wordt zeer geroemd, alsmede zjn rlfonung onderscheidene staten meteen aristûcratischEricks XIV historia, sammenskrewen etter priesterljken regéringsvorm.Een grootaantal
gamla Handlingar (1t
-74)''Zjn voortreFeljk strjdbare mannen leidde er tot volksverhuiboek psvea-rikesKyrko-historia (1767)''bleef zingen, in deeerste Mlaatsnaar Spanje,
wegens zjn overljden onvoltooid,- voorts K aar zj zich metdeIbérlérst0tCeltibériërs
schreefhj nupsalensishistoria''jveleartikels verbonden.Tusschen de Guadianaen de Tajo
in tjdschriften enz.Ook heefthj Zweedsche leefde er echter ook de onvermengde stam der
en Latjnschegedichtennagelaten,waarbjzich Celtici, en in Galida had men de Artabri

,
vertalingen bevinden van dePsalmen,alsmede de Nerii, de Tamoricien Praesamarci,deVevan gedichten van Homerus en Virgililts. A1s rones,de Carpetanien de Ilergeti.Herôdotus,
lid van den Rjksdagbehoordehjt0tdesteun- Hriyflfe/d,sen Rippareltus geven om diereden

pilaren derkoningsgezinde partj.
den naam van Celtica aan geheelSpanle.IbéCelsus.Onderdezen naam vermeldenwj: rische en Gallische Celten hebben o()k de

Titus Cornelins Celsus een tegenkeizer van
Galilnus. Hj was tribuun in de provincie
Afrika en liet zich overhalen,om de keizerljke waardigheid te bekleeden doch reeds
na verloop van 7 dagen werd hj te Saccus
verm oord en zjn ljk aan dehonden voorgew orpen.
A'ulus Ctvz/ell.vCelsus,eenzeerontw ikkeld

Romeinsch geleerde.Hj schreefeenwerkover
de geneeskunde, werd om die reden de Latjnsche Ilipplkrates genaamd en leefde ten
tjdevan Augustus.Volgenshetgetuigenisder

Britsche
ei
landen
bez
daar
onde
r Par
isiiocht, en Ptolemaeus
noem t
Atrebatiien Belgae.
Na hetjaar600vôörChr.trokkenzj vooral
naar Italië.In 589 zond de Celtische koning
Ambigatus twee zonen zjnerzuster,Bellore-

dffqg en zvtçt
lt
w'
z.
sgenaamd,meteenaantaljon-

gelingen naar Italië en Germanië. Volgens
Taeét'
as namen Bituriges,Averni,Sennones,
Aequi,Ambarri,Carnutes en Aulercideelaan
dien togt.NaarhetverhaalvanPolybiusmaakten de LaiofLaevizich heteerstm eestervan
Piémûnt en de Insuares 5Tan het land van
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Milaan,waarzjMediolanum stichtten.Daarna noemden vermengden zieh metdeSuéven,zoovolgden de Cenomannionder aanvoering van dat00k bj hen dezuiverCeltischevolks-aard
F7CJorïc# en vestigden zich in de omstreken verloren ging.Doch nietalleen blevensgmmige
van Brixen en Verona,daarna deSalluviiaan plaatsnamen bestaan,zooalsEburodunum,Melide Ticinus en de magtigeBojien Lingones Odmzum , Eborum , Medoslanium Carrodunum
.

tusschen de P0 en de Apennjnen en in Um- (in Moravië en omstreken), die aan de
brle, terwjl de Sennones onder bevel van Cel
tische heersehapgj herinneren, maar de
Brennus w eder zuidwaarts rlzkten en in 389 stam der Gothini ln Moravië sprak er in
Rome vernielden. Op dien tjd begint de den tjd Van Taclt'
t
bshetCeltisch en werkte
oorlog der Romeinen tegen de Celten,die 2 er ill demjnen.O0k waren deCelten dooreeuwen duurde, nameljk totdat de B0Jiuit gedrongen t0t aan de bronnen van de W eichItalië verdreven waren en de overige Celten
de taal en zeden der Romeinen hadden aangenomen.Daar de stroom der Celtische stammen in het sterk bevolkte Italië bleef aanhouden, vloeide een gedeelte daarvan oostwaarts naar Pannonië, waarna ook Kraïn,

Carinthië, Stiermarken,Oostenrjk,westeljk
Hongarje,Slawonië,Croatië,SerbiëenBosnië
door de krjgshaftigeCelten veroverd werden.
W eldra echter verdwenen de nam en der af-

zonderljkestammen,enalleendiederScordisci,
Tauriscien Bojiwordenn0gvermeld.DeSco1-

sel, voorts t0t aan de monden van de Donau
en t0tin de Carpathen.
De Celten waren lang van gestalte en bezaten een gespierd ligehaam ,eeneblanl
tehuid,
blond ofr0shaar,blaauwe Oogenenlevendige
gelaatstrekken, - voorts behoorden twistgierigheid, wraakzucht,Opvliegendheidenpronklust t0t hunne min-aangenanle karaktertrekken. Hunne taal klonk niet zeer welluidend
in de ooren derGriekenen Romeinen.DevoornaamsteCeltendroegen snorran,maareengladgeschoren kin, een bont onderkleed met een
zilveren of gouden gordel,een broek 0n e0n
veelkleurig ogpergewaad, en voorts gouden

discimet de Soitiibewoonden Slawoniëenhet
noorden van Serbië,zich van deDonau westen zuidwaarts uitstrokkende t0taandeKoelpa armbanden,mngen en hal
sketens.Zj waqenen t0taan het Bosniseh enCroatisch gebergte den zich met een langwerpig, smalschlld,

terwjl zj tevens koloniën hadden in Illqrië een koperen helm, jzeren harnassen,lange
en Thracië.De Taurisoihaddenzichgevestlgd slagzwaarden, lansen en bogen. Het liefst
in Stiermarken en waren dool' de Savl
ls streden zj te paard,en hunne dappersteridVan de Scordisd en door het meer Peiso ders waren gewoon,eene uitdaging te rigten
van de Boji (in Pannonië) gescheiden. Zj t0tde moedigsten onderde vjanden,om met
vormden onderscheidene stammen.De Romei- hen een tweegeveeht te wagen.De hoofden
nen, die hen na een lanren strjd Onderwier- der verslagenen hingen zjaan den k0p hunpen, noemde hen Norim hun land Noricum nerpaarden:ja,zj balsemden dievervolgens
en huune hoofdstad Norqja. De Boji, die metceder-olle, om zetegen verderfte bewaf
annonië in bezit hielden,paalden ten noor- r0l1 en er mede te pronken.De buitgemaakte
den en ten Oosten aan de Donau;deze,de Avapens Averden aan de burgpoortvastgespjmeest krjgshattige onder de Celtischestam- kerd. llun eerste aanval Bmas doorgaans vreemen, voerde oorlogjondersteund door hunne seljk en bjna Onweêrstaanbaar, en de R0bondgenooten, tegen de Daciërs en Geten, meinen konden alleen daardoor de overhand
maar hun werd in de dagen van Caesar door behouden datzj de eersteopwellingvanden
koning l/oebristes ztllk eene nederlaag toege- strjdlustlieten voorbjgaan.DeCeltendienden

bragt,dat e0n gedeelte van hun land nadien gaarne v00r geld, doch hunne huurbenden
tjd de woestjn der Bojersheette en de Ro- waren zeet geneigd tot oproer en afvalligheid.
m einen hen zonder veelmoeiteten onderbrag- Evenals in hun vaderland, zo0 stichtten zj
ten.O0k in Thracië en Illyrië waren de Cel- ook in veroverde gewesten dorpen en steden,
ten doorgedrongen en hadden er zich m etan- bragten er landbouw en veeteelt,handelen
dere volkeren vermengd. Uit hetland dezer njverheid,en toonden zich vatbaar voorontNorische Pannonische en Illyrische Celten wikkeling. W aar zj kwamen,namen zj de
drong in hetjaar 280 vöörChr.eene verw oes- gewoonten aan van de Oorspronkeljkebewotende legermagt in M acedonië,Thracië,Thes- ners des lands.V an de Celtische goden versalië en Griekenland,om zich vervolgens in geljken de Romeinen Teutalis metMercuriu,
lllein-zkzië (Galatië)te vestigen.Uitdiestreek .f.f.y:'
lf.
s met Mars, Urablis met J'
'upiter en
kwam en de huurbenden der koningen van Belenus met Apollo. H un lettersehriit is afMacedonië en Epirust alsm ede de Celtisehe komstig van hetGrieksche.Tegenwoordigverbenden! die de Zwitsers bjstonden bj hunne deelt men den Celtischen taalstam in 2 takverhuizlng naar Gallië.De Celten,die onder ken, van welke de één, het Gaeliselb geS'iyoees'lts in Germanië drongen, nam en de noemdt het Ierstsh, Gaelisch en de taalvan
w otlden der H ercynische bergstreek in bezit. het eiland M an omvat,en de tweede,ofhet
DeBoji(een Celtische naam ,diekrjgslieden Kymrisclt,hetW elsch,het Cornwallisch,het
beteekent) woonden iu Bejeren en Boheluen Bas-Breton enz.
en cigenden zich de taalen zedent0ederdoor
Celtes (1follrad),degelatlwerdeKeizerljke
hen Overwonnen Genuanen.W aarsehj>zljk was dichter van Duitschland,geborendenlstenFe-

Ariov'
lstlts,dietusschen deItju,deMainende bruarj 1450 te 5Vipl'
(!ldbjSehweintkrt,heette
Donau gezeteld was,zulk een Gormaansehe eigenljk Pickelot
'Meiszelen nopmde zichlan ot'bovorderaar der letterCelt.De Bqli werden laterdoordeAlarroman- ter ook Prot'tteltt,
nen onder .Marbod overweldigd,en laatstge- kunde.Gedwongen aan hetwjngaardeniersbe18*
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drjf van zgn vaderdeelte nemen,Ontvlood
hj naar Keulen en liet er zich Op deljst
der studel
zten Opschrjven.Later bezochthj
Leipzig, Erfurt, Sohlettstadt en Heidelberg,
waarhjhetvriel
zdschappeljk verkeer genoot
van Agrlcola.Na den dood van dezen (1485)
begat'hj zich wedernaarErftlrt,werdl
zlagister en hield te Leipzig voorlezingen Over
oudetalen en dichtlktlnst.Hierschreefhjzjne

,)Ars versifcandi et carminum''
) - een gesèhrift,hetwelk zôôalgemeen bewonderdwerd,
dat keizer I'eederik I1I hem den 18den Apxil
1487 den lauwerkrans op den schetlel drtlkte.

vinden wj echterTermes(Termantia,Termeses) en Ntlmantla enoemd. T0t tle rivieren
behoorden er de Tberus (Ebr0),denoordoostqli
jkegrensvormend,de Tagus(Ta4
j0,Taag),
de Anas(Guadiana),de Durius(Due'1o)en de
Baetis. Het land was zeer bergaohtig en 0nvrtwhtbaar,dgch men had er een uitmtmtend
ras van paarden.Hetvolkyuit twetldappere

stammen gesproten, waszeer krjgshaftig en

Onderscheidde zich ook (
l00r taal en zeden
van de naburige Tbériël's.Vooral de Numan-

tjnen verwierven grooten roem op hetslagveld,zooweldool,hunlle geoefende ruiters als

Daarde najverzjnerambtgenooten hem niet doorhunvonrtreflbljkvoetvolk.Htlnnekleeding
vergunde, te Leipzig te bljven,volbragthj bestond tlit e011 zwarten malztelvan op gelin 1497 eene reis door Zwitserland, Italiët tenhaar geltjkende w0l, voorts droegellzj
Bohemen en Silézië,gafte Krakat
lgedurende veelal Celtische schildeu,vilten beenstukken
2jaarOndemvjsin de Oude letterkunde el1de en koperen helm en met roode pluimen.TOt
dichtkunst en legde zich tOeOpdesterrekunde. den aalw algebruiktenzjtweeslzjdendezwaarVandaar begaf hj zich naar Hongarje,P0- den e11 scherpe tlolken. Htlnne wigvormige
len, Prlissen en de Ogstzee-gewesten,maar benden verbraken vaak genoegdeRomeinsche
moest er weldra voorzjnetegenstandersde gelederen, 0n nadat zj als ruiters zoover
wjk nemen, zoodathj zich naarIngolstadt wart-a doorgetlrongen, stegen zj af om a1s

voetvolk te strjden. Jegens vreemdelingen
gedroegen zj zich wreed,maarJegensvrlenden hoogstwelwillend en gastvrj.Hm4voornaamstevoetlselwasvleesch en daarbj dronGenootschap van geleerdenstichtte,daarnaa1s ken zi
j eene soort van raede,uithonig en
hoogleeraal'weder te Ingolstadt,toen als 0n- drtlivensap boreid,hoewelerook wjn werd
derwjzer der kinderen van keurvorstPhil'
è ingevoerd.Volgens Strabolmldigden zj eene
in Heidelberg en eindeljk alshoogleeraarte godheid,dio goen naam droeg,en danstenzj
W eenen, waar hj hetGeleerd Genootsehap bj vollemaan desnachtsmetalleht
lisgenoospoedde,waarhj in 1492 leeraarwel'd in de
wclspreltendheid en de dichtltunst.In hetv0lgende jaarechtervinden wtjhern teRegensbtlrg en ta Mainz,waarhj hetRjnlandsch

van de Donatlgrondvestte.In 1498 volbragt ten vööl'htmne deur.
hj weder eene groote reisnaarde bronllen D e Ueltibériërs hebben aan de Romeinen
atstgelloeludelz
van deRjn en zelfsnaarLjflantle1
zLapland, veelte doen gegeven.Ofschoonla,

en bewooyhjbjzjnterugkeerteMTc
lenenkei- na den tweeden Punischen tlorlog dtlmeejte
zer M aaqmiliaan, Om een pcollegium poëti- Spaansche kustgewesten in bezit hielden en
ctlm'' te stichten. Daarna bejverde hj zich zelfs tegen het einde van dien oorlog 30000

om den rtjken schat van kennis,doorhem op man Celtibériërs in soldj genomen hadden,
zjne reizen vergaderd,op teteekenen en te bleven toch de overige Celtibêriërs hunneherangschikken, doch de dood nam hem w eg, vigste vjanden 011 deden gedtlrig invallen in
vöör het volbrengen van dezen arbeid,inFe- de Romeinsche bezittingen. Cato de Oudere
brtlarj 1508. Celtes hpet'
tonderseheidene tastttlhen eehter krachtig aan,slootvredemet
nieuw e takken van w etenschap aan de Duit- hen (A11 vernielde binnen w einige dagen door
sehe académ iën ingevoerd!de taalgezuiverd m iddel van list tt0 mtlr0n VallVerschoidene
en als dichtergroote verdlensten vel-worven, steden. Daarna werden zj door Sempronins
vooral door zjne oden. Als beoetbnaar der Grccc/zzr.s geslagen en aan de Rom einen onas echter,M arcelllls en Lngeschiedenis heeft hj belangrjke schattenaau derw orpen.N obili'
het licht gebragt zooals d: r'rabula Peutin- c'
?zllz
lf.
< streden te vergeef: tegen eenige Celti-

geriana'' eug. Van zjne gescllriften noemen bêrisehe stammen,en de Numantjnen bragten
wj: pDe origine,situ,moribusetinstitutis aan de Romeinen bj hexhaling de nederlaag
Norimbergae libellus'', - pcarminum libri t0e,Ja,zelfs de valvanNumantiakondefiere
IV (1502)9',en rlairllrinidegestisimp.caes. vrjheidsmin der Celtibériërsnietbetetlgelen.
Frederici I Augustl libri X carmine heroico onder Sertorln vernieuwden zj den oorl(
)g,

eonscripti(1507)''.Belangrjkisalzoodeglaats, en eerst nadatdeze zich onderworpenhadaan
w elke Celtes in de geschiedenis der Dultsche Pompéjus, was hl
ln volksbestaan vernietigd.
letterkunde innpemt.
De R om einsclze taalen kleeding kwam en er
Celtibériërs isdenaam van 0en df
lrm 2'g'- in gebrllik,de rootkierigehorden werden in
tigstevolken in het otldeSpanje.lletOntstond landbotlwers herschapen en het land w as in
uit eene vermenging van deoorspronkeljko een Romeinsch wingewestveranderd.
bewoners,Tbêriursgeheetentmet(
1oderwaarts

Celtis L.,een plantengeslachtuit defalni-

getrokkelzCelten.Ztjwaren in onderscheidene
stamm en verdeeld en bew oolzden de zuidwesteljke heltt van het hedent
laagspv
he Aragon of
de provineiëlz Cuença,Soria en etln aanmerkeltjk gedeelte vml Btlrgos. 111111land bezat

lie derkatjesdmgt
anden (Amentaceëu),onder-

scheidt zich (l()tar tweeslachtige,ot'c1()oz-éthnslachtige maar éénhuizige bloemen met een 5bladig bloem delt en 5 m eeldraden.llet omvat
boom en, die in het zuiden van lltlropa,het

weinig omnluurde steden, maar des te m eer noorden van Afrika en Oost-Tndië groejen.
vlekken en kasteelen.Alsbelangrjkesteden D e meest bekende soort is C.(ZCI.:JrtJI L.,
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bereid werdqhetwort
lt00k nu n0g veel gebrtlikt,hoewelhetmeer en meerplaatsrt
limt
vool. een ander kunsteement, dat den naam
draagt van Portland-eement.Laatstgenoemdcedaarna roode en eindeljk zwarte vrt
lchten ment,in 1824 doorAspdin teLoedsuitgevondraagt; zj groeit lany'
sdekustdorMiddel- den,ontstaat door eeneinnigevermengingvan
landsehe Zee,alsmede ln Istrië en Tyrol.De leem (uitdeAfedwaprivier)metkrjtofgebm nvruchten smaken zoet,leverelz eengoetlborst- den kalk,waarna ditmengselgebranden op de
middelen dienen in Afrika zdfs tûtbereiding wjzevan Romeinse'
h cementgebruiktwordt.
van wjn.Hethgutisdonkervankleur,taai Van Portland-cementvervaardigtmenweleens
en hard en zeel'geschiktvool
'blaas-instrumen- voetstukken en kapiteelen van zuilen,vazen,
ten en vele andere voorwerpen.In hetzuiden standbeelden elzz., die zoo hard woyden a1s

die12 t0t 16 Ned.elhoog wordten langwerpige,laneetvormige,ongeljke,scherp-getande:
van onderen viltige blatlel'
en, groonathtigwitte bloemen op dtlnne stelen, en gele,

van Frankrjk dienthett0tvervaardigingvan steen.Een dergeljk cementalshetPortlmzd-

hooivorken,zweepen enz., en men maakt er cement wordt thans algemeen vervaardigd uit
mesheften van den wortel. Het zaad bevat llet slib, dataan den montl van groote rivieeene vette olie, die op amandel-oliegeljkt, ren bezinkt. Voorts bereidt men in Duitsch-

en hetafkookselvan jonge takken wert
lwel- land een voortrpfft
cijk cementuiteen mengeer aangewend tegen bt
liltloop.Deze boom is se1 van ltrjt en leem. Het verharden van

thans een sieraad der ttlinen in Midden-Eu- cement berust volgens I'eloltlln-qer,M ieltaëlis
ropa en wiler op eendroogengrondzeergoed en andereu op eene sekeikllndige verbinding
in deopen luchtgroejen.In Nogri
l-Amerika van kalk en kiezelaarde;alsmedevan kalk en
is C. occidentalis L.algemeen verspreid)en de gevormde silicatelzonf
ller den invloed van
ook van dezen boom w orden de eenigzins water.
Men Onderscheide het eigenljk
zamentrekkendevrt
lchten alsgeneesmiddelbj cement voorts wel van een poeder, dat uit
buikloop voorgesehreven. Men meent,dat de verbrjzelde houtskoolen eenwoinig holltasch
wortels en bladeren valz 0.orientalis L.
bestaat en den naam van cem ent ofcem entspediek middel tegen epilepsie opleveren.
yoederdraagt,omdathetdient?o1n staaijzer
Cem ent wordt vexkregen uit sommige ln cem entstaalte veranderen.
soorten van otlde vulkanische uitwerpselen Of
Cenchrus L. is do naam van een uitbezinkselen, die de eigensehap bezitten,dat heemseh plantengeslattht uit (1e familie der
t
ls L.
zj daarmede verbonden kallkmortelindelucht Grassen. Van de soorteu is 0. echinal'
Of in het water snel doen velëarden,wes- c
loor zjne klisvrtlollteeneplaag voordelvihalve zi
j t0t het botlwen van waterwerken zigers en wandelaal's ir1oost- en Avest-Tndië.
Z00r te PaS kom en 0n 0DA die reden 00k
Cendi (Beatrice) was de i
,ongste dott
hter
m et den naam van hydraulischen ofwater- van een Romei
nsch edelman,tliezich aanalm ortel worden bestempeld. Ilztusschen ge- lerlei gruweldadell, zelt'
s aan deu m otlrcl valz
bruikt men ook cement boven den waterspie- 2 zonen schllldig m aakto en ,door deschoongel,vooralt0thetbepleisteren vanmurenaan heid van Beatriee vervoerd, haar pqn zjn
debuitenzjde.Men heeftnattmrljk enkunst- hartstogt ten offer bragt.Yolgens sommigt)n
matig cement. Heteerste omvat die delfstof- verbond zich de diep gekronltte vrouw ,nadat
fen, welke in ruwen toestand Ofna eenv0or- zj bj den Patls en bj hare blopdverwanten
afgaand branden t9t poedel.worden gemalen vl-uchteloosbeseherming hadgezoclzt,m ettw ee
en dan,metkalkbrjofmetwateraangemengd, broeders tegen haren vaderendeed dezendoor
een watermoxtel vormen. Hiertoe behooron den sltlipmoordenaarxv lrzio in den slaap verhet tras, het poezzolaan en het sanlogûn.llet m oorden.Laatstgenoem de,gegrepen en getbl-

eerste is in het Brohlthal bj Andernach in
dikke lagen tevinden en bestaatuitverbrjzeld puims
afkoms
tiRe
g ui
t de
ige
lt
ae
ng
ens,de
Rjn.
eds
sedvoo
ertrmdeal3d
e
vulkanen
eeuw onzer Jaartelling gebruikte men tras t0t
het maken van watermortel, waarmeê men
vervolgens zelfs groote m assa's vervaardigde)
dieo0k thansnog in demurenvan oudevestingenentorensvoorkom en.Hetpoezzolaanzeene

terd,verried de mool-denares?en zj werd den
loden September 1599 tegeljk methare zuster Onthoofd,terwglhaar oudste broederGQeomo m et eene knods gedood en alleen de
Jongste,Berltardo,die nOg een kindwas,begenadigd w erd,waarna de Paus zich de aan-

zienljkegoederen valldatgeslachttoeëigende,

en paus Paulns V ze in 1605 wegschonkaan
de Boryhesl.Volgeus het verhaalvananderen,

dergeljke stof,is evenzoovan vulltanlsehen en dit heeft in de laatsten tjd eene groote
loe en
O0rSPrOng 0n afltomstig van Puzzuoli(ouds- waarsehjnlgltheid verkregen, zjn Bealrt
tjdsPuteoli)bj Napels. Tras en poezzolaan de Overigen onschtlldig, maar de slagtoFers
Niorden ill rt1W 0n toestand gem alen en met
kalltbrj t0tmortelvermengd.llet santorin is
Van het Grieksche eiland van dien naam atl
kom stig. Tot de kunstcementen behoort de

van eene helsehe zamenspanning geweest.
Hare geschiedenis heeft de stot'geleverd aan
e0n treurspol van Sltelle'
q en aan eon roman
van Gllerazzi, cm hot pgrtret van Bealriee,
cementsteen, eenesoortvan kalkmergel.Hj in het paleis Colonua te Rome elldoorGuido
moet,evenals kalksteen?voorafgebrand wo1'- .rt?zls gaschilderd, w ekt van Ouds de innige
den,waarna men hem maalt en,met ofzon- deelneming van allen:die er het 00g op vesder toevoeging van zand, dool' vermenging t
iger.
met water in cement herschept.Dit is het
Cene (Charlesle)een verdiensteljltgodgeRomeinseltcewzelf,dat het eerstin 1796 door leerde,geboren te Caen in 1647)werdin 1672
Parker te Londen en vervolgens ook elders Heryormd predikant te Honieur in Norman-
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d*
1*
e@, dasrna te Charentpn en toen, na de drag derbelastingen- tebemoe/en,enhieruit
herroeping van het Edict van Nantes,teL0n- ont
wikkelde zich allengs hun toezigt op de
den. Hier schreef hj rprojetd'
une nouvelle zeden en op de geldmlddelen van den Staat.
version Française de la Bible etc.(1696)'', Later werd,op voordragtvandendictatorM atloch werd deswege door den Groningschen zzercff:Aemilius:detjdvanhetcensorschapop
hoogleemar Jacobus Gozlq
çdd/ van Socianismus 18 maanden vastgesteld, datwi1zeggen,de

beschuldiqd, zoodathj,van ztjn predikambt censorenwarenslechts1'/zJaarwerkzaam ,hoeontzet,zlch eerst eenigen tjd teEotterdam we1 er eerst na verloop van 5jaaranderen

en vervolgens te Amsterdam vestigde,en toen T7erden gekozen. W eldra verlangden en ver-

wedernaarLonden vertrok,waarhjin1703 kregen 00k de Plebêjersdebevoegdheid,om

in behoeftigeomstandigheden overleed.Behalve het censors-ambt te bekleeden; de dictator

gemeldeBjbelvertaling,die in 1741doo1
*zjn MareiusAfffïlff:wasin hetJaar 350(
Ieeerste
zoon Moltaëlte Amsterdam uitgegeven,maar censor uitdePlebélers.,en n0g geen 2eeudoor de regéringaldaarverboden werd,schreef wen later behoorden eenmaalbeide censoren
hj rDe 1'e
'tat de l'hommeaprèslepêché et t0t de Plebé-jers. Gewoonljk koos men t0t
de la prédestination au salut(1684)M,- en die betrekking mannen,die zichreedsa1scon1)Conversation sur la tolérance en philosophie suls hadden Onderscheiden, want men be(1687)''terwjllatervan hem in hetlichtver- schouwde haar als het glansrjk eindevan
scheen sNouvelle critiquedetoutes1esversions eene staatktlndige loopbaall.Een censor was
niet herkiesbaar; Overleed één van beiëen,
Françaises dela Bible etc.(1722).''
Cenere tMpntlisde naam van een berg- dan moestook de andere zjn ontslag nemen)
<ug,die zich in het Zwitsexsche kanton Tessino ter hoogte van 1250 Ned,el verheft.De
weg van Bellinzona naar Luganoloopterover
heen en splitsthetltanton inhetCis-enTrans-

en er werden 2 nieuwe gekozen, hetgeen
steeds in de comitia centuriata geschiedde,
Nvaarop in eene tTreede vergadering de bevestiging volgde.Totde onderscheidingsteekenen
+an den censor behoorden de sella curulis en
Ct
merisyh gedeelte.
Cenls, zie M ont-C6Z.
C.
de purperen toga!- volgensanderen detoga
Cenotaphia7m is de naam van een ge- praetexta. De lnstelling van het censordenkteeken, ter eere van een overledene 0p- schap bleef 00k na den tjdvanSullabestaan,
gerigt zonder ztjn stoFeljk oversehot te be- heewel men het kiezen van die magistraatsvatten. Aanvankeljk washetenkel eengraf- personen eenigen tjd had nagelaten.Na den
steen,w aardoor volgenshetgeloofderHeiden- dood van Pompq
ilts liet Juli'
t
œ Ocedcrzich
sche Romeinen de schim van denaf
erstvooreen tjdperk van 3Jaaren vervolgestorvene e
verzoend werd.Bj deplegtigeinwjdingwerd gens voor levenslang tot praefectus morum

hj t0t 3-maa1 t0e metname Opgeroepen en benoemen,daarhj een titelwildeafsehaFen,
uitgenopdigd. om hetledige graftOtwoning dieaan den bloeitjd derrepubliekherinnerde.

te kiezen.Het oprigten van zulk een gedenk- Odavianus lieteerst hetcensors-ambtbestaan,
teeken geschiedde desgeljks, wanneer een m aar bezorgde later aan zich zelven en aan
geliefde dopde vervan zjn vaderland begra- Agrippa de waardigheid en de magtVan het
ven was. Ook gaf men dien naam aan eene censorschap,aan 2 anderenden titelgunnende.
begraafylaatsj die men gedurende hetleven De beide laatste censoren waren Pauln 2:@livoor zlch zelven en dezjnen in gereedheid li14,%.rvïth4.: en L%tcLlzs .r ffgzcfï?f.vPlqnelœ.Na
bragt. Volgens hetRomeinsche regt was het hen matigde zich Au-qlœtus w eder den titel
cenotaphium geene heilige plaats (locus reli- aan van praefectus morum ,en bepaalde a1s
giosus), Omdat er zieh geene ljken en dus zoodanig 3-m aal den census en hield monstering der ridders. Téblréws en Caligula volg00k geeneschimmen (manes)bevonden.
Censoren waren in het oude Rome aan- den zjn voorbeeld,en eerstClaudiusherstelde
zienljke magistraatspersonen, die ten getale den naam van Censor,schonk zich zelven die
van 2 aanvankeljk slechts het opzigt hadden waardigheid en benoesade Vitellius t0t zjn
op deRomeinscheburgersenophun vermogen , ambtgenoot. Vespasianws, 7'ïJV.
N 0n Nerna
zoodatzj dezein deklassenplaatsten,waarin traden in zjne voetstappen, en

zj behoorden;laterevenwel(sedert442 vöör
Chr.)moesten zj 00k een waakzaam 00ghoudenopdezeden.Hetcensors-ambtbehoorde00rspronkeljk t0thetkoninkljk gezag,enwerd
na hetverlagen derkoningen aan de consuls
toegewezen. Toen echter langdurige oorlogen
deconsulsgeruimen tjd uitRomeverwjderë
hielden,zoodatzj v00rdebelangen derstad

noemden zich censor perpetuus.Van dien tjd
af begon het gewigt dier waardigheid meer
en meer te dalen, en Trajanuswilde zelfs

den titel van praefectus morum nietvoeren.
O0k de latere keizersnoemden zich dan a1-

leen censoren,wanneerzj zich metdevast-

stelling van den census bezig hielden. op
bevel Van keizer
Yrerd Valerianus
s laatste censor doo1.den Senaat gekozen.
nietnajrbehooren konden zorgen en zelfsde al
census Jaren aaneen verwaarloosd w erd,ge- W è1 werd na dien tjd een voorstelt0tiets

voelde men, dat afzonderljke personen met dergeljkstertafelgebragt,maardeuitvoering
die zaak belast moesten worden,en het cen- bleefachter.In den bloeitjdhunnerwaardigsorschap werd geschapen (zie onder C'
ènsnltrj. heid hadden de censoren het toezigt op den
De beide censoren werden in den eersten tjd census,op de zeden, op de belastingen enop
uitsluitenduitdePatriciërsvoorslaargekozen, deopenbaregebouwep.
dochzjbehoefdenzichalstoenmetnietsanders Censura eccleslastica noemtmen het
dan metden eensus - de bepalingvanhetbe- geesteljk gezag, waardoor een bisschop de
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bevoegdheid heeft, om misdrjven tegen de
Kerk te onderzoeken en te straFen.De straffenztjn interdiet,suspensieenexcommunicatie.
Census noemde men Oorspronkeljk de
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van schulden enz.De aanzienlgkeoverheids.
persûnen stonden aan eene berisping bloot,

wanneer zj hunne waardigheid miskenden,

zich lieten omkoopen,voorspellingen verzonschatting van hetvermogen derburgersin het nen enz.Vooralverzetten zich o0k de censooude Rome,die Om de 5 Jaren geschiedde ren tegen meineed, het weigeren van den
e1zwaarnaarzjinklassenwerdengerangsehikt eed, valsche gettligenis, het verzuimen van

(zie Centuria).- In den nieuweren tjd heeft de krjgsdienst enz-,terwjlzj ook aan t00men in constitutionéle Staten hetregt Onz als néelspelel'
s en sophisten geenvredegtmden.De
kiezerm ede te w erken t0thetafvaardigenvan straf, waartoe de censor de schuldigen ververtegenwoordigers naar hetparlement ofnaar Oordeelde,trof alleen hunne eer en moestdus

gewesteljke en gemeenteljke besttlren aan werken op htmne zedeljke verbetering.O0k
een zeker belastingbedrag verbonden,en men
geeft hieraan den naam van eensus. Niet,dat
die opbrengst in geld een w aarborg is voor
de bekwaamheid der betalers om alskiezers
op te treden,maar men heeftt0t nu toe geen
beteren maatstafktlnnen vinden. Zoolang immers de lagere volksklassen nietgenoeg ont-

was de strafniet van duurzamen aardjmaar
k0n door een volgenden censor worden opge-

heven.Deze strafbestond daarin,datzj den
bestrat
ïein deaehtingztjnermedobt
lrgersdeed

dalen en droeg den naam van iynominia.
Daaraan k0n niemand zitth onttxekken.daar
hj bj verzet met have cn goed als slaaf
wikkeld zjn,Om van datbelangrjkburgerregt verkoeht werd. Opmerkeljlt is het, datzj
metzelfstandigheid en waardigheid gebruik te nooit Op vrotlw en w erd toegepast, waar-

door zj zich van de ikfamo onderscheidt,
maken,dientmen te zorgyn,dathetgeen ge- aan
welltebeidegeslaohten ontlerworpenwaren.
vaarljk werktuig worde m dehandvan drjvers. In 0ns Yaderland is btjvoorbeeld het Dta straf was verschillend naar gelang de geregt,om als kiezer voor leden vandeTweede
Kamerder Staten-Generaaloptetreden,verbondenaaneeneOpbrengstilzhoofdsom indodirecto
belastingen van 20 t0t160guldennaarplaatse-

stratlet0tden Senaat,t0tderidderschap oft0t

hetvoll
t (plebs)behoorde.Een senator werd
doordeeenstluruitden Selzaatverwjderd en

t0t den ridderstand ofhetvolk verlaagd,z00-

ljke omstandigheden. In onze dagen achten dat zjn naam onvermold bleef, wanneer de
velen dien census,vooralwaarhjin groote censor 0y den censtls-dag deljstder senatosteden t0thet maximum nadert ot'datbereikt,
veel te hoog, terwjl men hetvrj algemeen
betreurt, dat niet buiten den censusaan de
zoogenaam de oapaoiteiten,datisaan hen)die
door hunne maatschaypel
jke positie geacht
worden de zelfstandigheld en bekwaamheidt0t
het doen van goede keuzen te bezitten,het

ren plegtlg voorlas.De grondelzdier strafwer-

den op die ljstaangeteekend (subscriptio)of

mondeling aan den verool-deelde m edegedeeld.
Deze verloor daardoor a,lle waardigheden en

regten, aan een senator toegekend.Hetzelfde

gold van dellridder,di0,ult zjn stand verbannen,onder hetvoetvolk dienen moest.De

kiesreyt(zieonderditwoord)istoegekend. strafvan denbelastingbetalelldenplebijcrwas,
Censuur, afkomstig van het Latjnsche dathj uitden tribus(belastingsklasse)werd
woord censura, beteekent onderzoek en beoor- uitgestooten en onder de ael-arilgeplaatst,die

&:JI# van een persoon en van zjnehandelwjze,alzoo0ok hetoordeeleenercommissie
van onderzoek over de bekwaamheid van een
examinandus. Bj de Romeinen bestond eene
censuur der zeden,waarover eensoren (zieOnder dit woord)gesteld warenqdaarvan vindt
men 0ok sporen bj deGriekenenCarthagers,
en zj bejverde zich,om de bestaande zeden
en gebruiken te handhaven.Zj strekte zich
uit tot alles,wat,schoon niet uitdrukkeljk
strafbaar volgens de w et, door de zedeleer
werd gewraakt,Omdathet,alsafwjkendevan

t0tgeentribusbehoorden,ofo0kwel,dathjvan
delandklasse(tribusrustica)in destadsklasse
(tribtlsurbana),welkeminderinaanzienwas,
werdOvergebragt.Die strafwas eehtertjdeljk ,want decensorbezatgoenszinsdemagt)
om het burgerregt te verleenen of iem and
daarvan geheel en alte berooven.De ljst
dergenen,die naar hetoordeelvan den censor

tjdpljk inhtln burgerregtgesehorsten onder
de aerariiverplaatstwaren,legde hj aan het
einde van elk ltlstrum (s-jarig tjdperk) in de

schatkist neder. De btlitengew one m agt van
'ebeperking,
de eenvoudige zeden der vaderen,een nadee- den censor vond evenwelook hal
ligei
l invloed had Op de gezindheden endaden om veiligheid te waarborgen aan den onschulder Romeinsehe burgel's en alzooopdenStaat. digen burger. Daartoe behoorde, datt0t die
Deeensorbesliste naardeuitspraal
t vanzjn betrekking steedsbekwame en bezadigdeman-

geweten.Hj strel
tte zjneberisping uitt0tde nen uitden stand der Patrieiërsen Plebéjers
toe,dateraltjd 2 waren,meteen geljk
alleen Omdat hj voor devermeerdering der daalvoorstanders van den ongehuwden staat,niet door het volk werden gekozen. O0k diende

bevolking moest zûm enymaar û0k omdat de gezag bekleed,zoodattlcéén de bpsluiten van
ongehuwde niet zooveel belang in den Staat den ander kon Opheffen. Men heetter zelfs
k0n stellen a1s de huisvader, - voortst0t vporbeelden van, dat de celzsoren elkander

hen, die zich in hun huweljk slee.
htgedroe- strafoplegden Ofvrjwillig afstand dedenvan
gen, aan htmne kinderen geene goede Opvoe- hunne waardigheid. Nadat de opteekening
ding gaven Of hunne onderhoorigen hartl (1
Aotio)dool-den censorgeschied was,k0n de
behandelden. Hj verzette zich vooraltegen opgeteekende zich echter voor den censor
de weelde, tegen verwaarloozing van zaken, regtvaardigen,en hierdoorOntkwam hj diktegen gebrek aan werkzaamheid,het maken wjls aan de straf.O0k k0n hj de hulp der
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volkstribunen inroepen,dieevenwelgeene be- eene reeksvan voorschriften,diedevrdheid
voegdheid hadden, om het vonnis van den der drukpers belemmerden en reeds vöôr het
censor te vernietigen.De beste waarborg van einde der 16de eeuw w aser het opzigt Op
den burger lag in de volkomenevrjheid en de drukpers in een algemeen engeregeldweropenbaarheid van hetrepublikeinsch bestuur, kend spteem herschapen, zooals men zien
weshalve de censnren dan alleen als organen kan in de rjksdagsbesluitenvan 1570 en de
van datbewind konden gelden,wanneer zj policie-verordening van 1577.Daarin werdbemet naauwgezetheid het volksgeweten Ontza- paald,datboekdrukkerjeningeheelhet1t00m-

4
en.Immers bj misbruik van magtz0u een sche rjk alleen in hoofd-,académie-en rjkseénstemmig veto der volkstribunen daaraan

steden mogten bestaan.Bj den Vrede van
Munster w erden op nietlw maatregelen genoEenedergeljkecensuur,alsinhetoudeRome, men, Om de vrjheid der drukpers- vooral
bestond aanvankeljk indemiddeleeuwenonder Om delzstroom der onruststokende vlugschrifde Christenen in hetoosten,nameljkeentoe- ten - te beteugelen.Hetsehti
nt,dateerstin
een einde gemaakthebben.

zigtder priestersop hetgedrag der gemeente- het midden der 17de eetlw de couranten deel
leden. T0t in de 8steeeuw werden alle ver- hebben genomen aan den strjd dermeenin-

grjpen tegen de Christeljke godsdienst en
zedeleer,alsmede tegen de kerkeljke tucht
doorgeesteljke ofbisschoppeljke regtbanken
met boeten en straffen bedreigd,in de Libri
poenitentialesaangewezen,enalleenbjzware
overtredingen werden ilzterdicten exeommunieatie toegepast.In een volgend tjdperk zien
wj die regtbanken vervangen doorderond-tf: of synodale regtbanken. W anneer na.gct
meljk debisschoypen bj hetJaarljkschkerkbezoek de verschlllende gemeentenbezoohten,
lieten zj zich aldaardool
-geloofwaardige en

gen,wantOmstreeksdien tjdwerden zever-

reldljke magt gewillig W stand bood.Na de
Hervorming had men iets dergeljks bj de
Hervormde gemeenten, doch het verdween
bj deze,evenalsbj deDoopsgezindegemeenten, waar van oudsdekerkeljketuolt,gesteund doorbanenmjding,gehandhaafdwerd,
ten tjde der groote Fransche revoltltie.In-

in Pruissen Onder Frederik 11 (1740)en in
oostenrjk onderJosqf11 (1781)aanmerkeljk

boden, zooals in 1655 die van den boekhandelaar I'
riedrieh FQlz te Frankfort.Alleen

de Kerkeljkepolemiekk0nzichdoorgaansvrj
bewegen, omdat de leden van den Rjksdag

t0t verschillende kerkgenootschappen behoorden en het dus omtrent de beperking niet
eens konden worden. Tntussehen begon de
openbaarheid en 0ok de beschaving onderden

dxuk dercensuurnietweinig te ljden;velen
schreven in 't Latjn, omdat zj alsdan op

eene m indergestrengecensuurkonden rekenen,
beëedigde mannen inlichten Omtrentden wan- en de couranten verdwenen in Duitschland
del der gemeenteleden,waarna aan de over- meer en meer, zoodat er het publiek t0tbuitreders der Evangélische voorschriften straffen tenlandsche bladen zjne toevlugt moestnewerden Opgelegd,bj wiervolvoering de we- m en. De gestrengheid der censuur w erd later

verzacht.De banden derdrukperswerdenech-

ter eerst geheel en algeslaaktten tjde van
den Duitschen bevrjdingsoorlog tegen Frankrjk, en toen ontwikkeldedelang-verdrukte
zich zoo krachtig,datmen aan den rRheini-

tussehen is zelfs op wereldljk gebied de cen- sche Merkur'' den naam gafvan gDe vjfde
suur nog niet geheel en al afgeschaft.Men gealliëerde-'' Dit dllurde slechts korten tjd.
heeft n0g regtbanken van eer onder de mili- Toen het Fransche keizerrjk bezweken en
tairen, door welke de strafschuldigen w orden de onafhankeljkheid van Duitschland verkredood verklaard (de oude ignominia),- voorts gen was,openbaarde zich ook indedrukpersdekens der orde van advocaten,die voor de wetzulkeenereadie,datdenvjfdegealliëerde''
eer van den advocatenstandm oetenw akenenz. reedsden 19denJanuarj1817dooreenKnninkDe ergerl#ksteverbasteringdereerbiedwaar- ljk besluit werd opgeheven.Drie Jaar later
dige Romeinsche censuur w as voorzaker in en vooralin 1830 w erden nOg strenger maatlateren tjd de eensnur der tfrzl
/edg-,
s, voor regelen tegen de drukpers genomen, zoodat
zoover deze niet uitsluitend de bevordering gedurig dagbladen geschorst en redacteuren
der zedelî
jklteid beoogde.W aardeze bestaat, veroordeeld werden. W anneer hier of daar

moeten alle handschriften,alvorens zj ter bladen xerrezen,dievrjzinnigedenkbeelden
perse Nvorden gelegd,Onderzocht Avordendoor
een van staatswege aangestelden censor, die
uitspraak doet over de vraag,Of eenig werk
in het licht mag verschjnen)terwjlhj de
bevoegdheid heeft,om alle plaatsen,die hem

huldigden, dan k0n men er zich o0k van
verzekerd houden, dat de wetten zoodanig

werdenvastgesteld,datzjeerlangmoestenverdwjnen.In datl0tdeelden:pDerFreisinnige'',
/)Der W ëchter am Rhein'')de zAlgemeinep0-

aanstooteljk voorkomen,doortehalen,zoodat litische Annalen'' van Rotteck,de rDeutsche
een schrjver de vruchten van zjn geest algemeineZeitung''enz.,ja,debesluitenvan
vaak op deschromeljkste wjze zietvermin- den Duitschen Bond warensomtjdsgerigtteken. Nadat reeds in 1479 door den Heiligen gen eenebepaaldeschoolvan schrjvers,bjv.
Stoel beperkende bepalingen tegen de druk- tegen hetrjonge Duitschland'
',FaartoeHeinpers waren uitgevaardigd en in 1496 door rïcA H eine, Karl Gsf/zko'?,
n, H einr'lcltZtzffld,
A leœander r-T vermeerderd ) werd den 4den Ludol
f Tr
z
vlslt
v.
t
/en TkeodorAz
fwt
sfgerekend
M ei 1515 de drukperseensuur door eene bul werden,zoodat het drukken,uitgevenenvervan Leo X inyevoerd, en de wereldljke spreiden van hunne geschriften onderstrafbemagtbejverdezlc'
h,Om datvoorbeeldtevO1- dreiging verboden werd.Geheelandersechter

gen.In puitschland. yjndt men sedert1524 werd het in 1848.Toen moesten de regérin-
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gen wjken voorde openbaremeeningen alle leon echter waseenvjandvandevrt
lheidvan
beperkingen der drukpers werden in de Duit- drukpers; zj werd daarom in de constitutie

sche Staten afgesehaft. Dots
ll 00k ditduurde van 1799 niet vermeld en in 1800 doox een
niet lang;onder het voorwendsel,datmende consulair besluit opgeheven,doordien hetaan
zaken der pers regelen moest,werd in 1849 den Eersten Consulde bevoegdheidverleende,
en laterde verworvenedrukpersvrjheidalwe- om de uitgave van dagbladen)welke de regéder min Ofmeer aan banden gelegd.
ring vjandig warentteverbieden.Een ander
In onze dagen is in Europa,metuitzonde- besluit van 26 September 1804 bepaalde rtot

ring van de Kerkeljke censuurvoor theolo- handhaving der vrjheid van drukpers'',z00

gische geschriften eninsommigeStatenvanhet hetheette,dat geen uitgever een boek in het
Zuiden,de censuur alleen in Rusland involle licht mogt zenden zondervoorafgaande goedkracht.In 1865 is zj eenigenuateverzacht, keuring van de revisie-comm issie. Den 5den
maar Juist in den jongsten tjd (Julj 1872) Febrt
lart
j 1810 werd de censuurreeds uitgeweder veel gestrenger gew orden,zoodatzich strekt t0t groote wetensehappeljke werken.
de xegéring eene schier Onbeperkte magt t0t Lodewl
jk XTmTffherstelde,ondervaststelling
hd weren van allerleigeschriflen heeftv00r- van misbruik-verhoedendewetten,devrjheid
d
e
r
d
r
ukpels, en zelfs Napoleon durfde haar
behouden.- Langen tjdheeftdeeensutlrzich

inhaareigenljk vaderland,in Italië,staande bj zjn teruykeervan Elba nietvernietigen.
gehouden. Boven reeds genoemde bul van Onder de belde laatste BlmL'bon.
%, gedurende
Leo X legde aan de bisschoppen en inquisi- den strjd tusschen het absolutismus en de
teurs de verpligting op, om allehandschriften eonstitltionêle vrjheid, werd de censuurntl
na te zien, en te verhoeden,datkettersche eensoygeheven,danwederi
ngesteld.DeJuljgevoelens door de drukpers werden verspreid. revolutle van 1830 heeft haar v0or goed doen
al
ho
ewel
ve
l
e
bepalingen onëer
HetConcilievan Trenteverbooduitdrukkeljk verdwjnen,
de uitgave van geschriften, die de Kerk be- het tweede Keizerrjk de volledige vrjheid
streden. Er werd eene ljst van verbodene van drukpers beperkten. Zelfs thans,schoon

geschriften (Illdex librorum prohibitorum)0p- Frankrjk eenerepubliekheet,zjnOpheëngen
emaakt, en de Pausen spoorden de wereld- van dagbladen geene zeldzaamheid.

ljke vorsten aan, Om de drulkpersvrjheid In ons Vaderland is de censuur nooit inzooveel mogdjk te kluistexen.Eerst na de heesasch geTveest, en daarin ligt vooral de
Fransche Revolutie werd de censuur in Italië oorzaak,datin den aanvang vanhettjdperk,
opgeheven,doch Napoleon en later de resàu- hetw elk Op datdermiddeleeuwen volgde,vele
ratie bragten haar terug,totdat zj na de buitenlandsche geleerden hunne geschriften in
stichting van hetkonipgrjk Italiëvoor goed Nederland hebben terperse gelegd.W èl was
verdween.-'O0k in Spanje zwaaidelanyen ereenetoestemmingderStaten-Generaalnoodig
tjd de censuurharenschepter:bjdegedurlge t0t uitgave van een werk,doch in de Nederomwentelingen zag zj nu eeushaar gezag landsche Republiek heersehte geenszinsdeparbeperkt, dan wederuitgebreid,totdatzj bj tjdige dompergeest, dieOnderabsolutistische
de jongste revolutie voor vrjheid van druk- regéringen de uitsyraken van den censorrepers heeftplaats gemaakt.Een dergeljk l0t gelde. Alle beperklngen op de drukpers w erondervond de censuur in Portugal.
In den eehter afgeschaft i'
n de Grondwet van de
Frankrjk werd in 1275hetOpziytoveralle Bataafsche Republiek (23 April1798).In de
ondwet van 16 Oetober 1801, in die van
geschriften opgedragen aan de unlversiteitte Gr
Parjs.Deuitvlndingderboekdrtlkkunstmaakte 15 llaart 1805 en van 1 Augustus1806wordt
daarin geene verandering,en dat geleerde ligehaam , bestemd om de wetenschap te bevorderen, ging zoover, dat het een voorstel
deed,om het drukken van boeken te verbieden. K arel IX vernieuwde het besluit vau

er niet van gesproken.W èlhersteldeNapoleon

er de censuur, zooals bjv. Helmers bj de

uitgave der rH ollandsehe Natil' ondervondj
maar in art.227 der Grondwetvan het Ver-

eenigd Koningrjk derNederlanden (24AugusIkansI(1539),waarbj hetdrt
lkkenvaneenig tus1815)behoortvrjheidvandrukyersweder
w erk zonder voorafgaande censuur met de onder de volksregten,geljk ook m de Be1doodstraf bedreigd w erd. In de dagen van gisehe Grondwetvan 25Februarj 1831.Van
Hendrik III zorgde de Sorbonne alleen voor onzetegenwoordigeGrondwetluidtart.8aldus:
de eensuur der godgeleerde werken, terwjl ))Niemand heett voûrafgaand verlof noodig,
die der staatkundige opgedragen w as aan de om door de drukpers gedachten ofgevoelens
maîtresderequêtes''.Ten tjdevan Ricltelie. te opeubaren,behoudens iedersverantwoordewerd de celzstltlr n0g gestrenger,vooral met ljkheid volgensdewet.'- InGroot-Brittanje
betrekking t0t staatkundige geschritten; op was de censt
lur weleer aan de Sterrekamer

ongodsdienstige en onzedeljke werken zag (Camera stellata)opgedragen en na de ophefmelz niet scherp toe.MTeldra echter bezweek flng van deze(1G41)aan hetParlement.Kort
zj voordelzadem derrevoltltie.Reedsin de daarnaverseheeneeneafzollderlt
jkeeensuurwet
Vergadering van Notabelen (1788) werd Op (1602),welkemene0npaarmaalvernieuwde,
vrjheid van drukpersaangedrongen,el
1aan doch reeds in 1604 w erd er eene volkomene
dien wensch voldeedLodewl
jkX VIaldadeljk vrjheid van drukpers afgekondigd en t0top
in hetvOlgendeJaar.Deconstitutïunvan1791, den dag van heden gehandhaafd.In de Brit1193 en 1795 behelzen de bepaiing,datieder sche koloniëniszj eenigermatebeperkt,doeh
o
phr
zji
j
ne
rantwo
ing mag sprelten, 00k dââr wordt zj meer en meervan hare
sc
ve
nei
eg
nene
druve
kke
waotrdhj
verklest.N@po- banden Ontslagen.

In Zweden bestondvoor-
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heen desggljksdecensuur;wèliszj in1766 steeldeomwindsels,vindeelige,getandebladeren
d0
0r konlng Adolfl'rederik opgeheven,doch en bleek-paarse bloemen ook in Nederland
later - vooralin
1802 -- Nverdzj Trederingevoerd, maar eindeljk in 1809 voor goed
verbannen, terwjl Noorwegen in 1814 en
ook Denemarken het voln'beeld van Zweden

Op veleplaatsenvooxkomende.Zjwordt5Ned.
palm hoog, en in Frankrjk gebruikt men
de bladeren en bloem en tegen de koorts.

Onder de fraajesierplanten teltmen C.amevolgde.- Van Rtlsland hebben wt
jreedsge- 'Hctzzll Nlttt. met pmchtige, bleek-paarse
sproken;aldaar mag geen handschriftgedrukt bloemen met eene geel-witte buis,- 0.pulworden,tenzj iederblad dooxdeambtenaren eherrima <. met grootet purperroode bloeder eensuur metden stempelder goet
lkeuring men,- C.mosoltata L.met groote witte of
is voorzien. O0k boeken uit het buitenland eenigzins paarse, een weinig naar muskus
mogen er nietzonderverlofingevoerdworden, riekende bloemen, uit den Levant en Grieen al,watvoorderegéring aanstooteljk is, kenland afkomstig, - 0.nuareolens W .met
wordt uit de vreemde dagbladen met eene gele,welriekende bloemen enz.
zwarte verf onleesbaar gemaakt.Op welk een
Centaurus was volgensde Grieksche falagen trap Rusland zich daardoorplaatst,bljkt belleer een zoon van Iœion en Ne
phela (eene

uit het tbit? dat de vrjheid van drukpers, wolkgedaante),doch Diodor'
n noemthem een
niet alleen ln de overige staten van Europa, zoon van Apollo en van St
ilbe(eenedochter
zelfsin Griekenland,alsmedeinNoord-Amerika, van Penens en Crèusa) en een broeder van
maar ook in Zuid-Amerika en in China ge- Lt
vitl
tes.Hj wordtbeschreven a1seen monhuldigd wordt.
s
t
e
r
,
datOp den berg Pelion deOveriqe CenCent, hethonderdstedeelvan eengulden,is ftzffrdlz
(Hippocentatlren) voortbragt,dle van
afkomstig van het Latjnschewoord eentum , onderen op paarden en van boven op mendat honderd beteekent en door de letter C sehen geleken.Vermoedeltjk wordtdaarmede
Nvordt
aangeduid.
Volgens de ûud-Germaaansche regtsbedeeling WaS het land V0rdeeld ill gauen of gewesten (in 'tFriesch
yoën,vandaar Ooster-en W estergo),en deze
weder in arrondissemel
zten, van welke ieder

een of ander volk bedoeld,dat het eerstde
paarden beteugelde en ze afrigtte,om er op

aanvankeljk 100vrjehuisgezinnentelde,z00dat het den naam van eentena of hyndreda
ontving.Later werdhetbjverkortingcdvifen
dedaarovergestelde graafcentgraaf geheeten.
Dez
e beregtte de kleine zaken, terwjlovertredi
ngen van meer belang geoordeeld werden

bruiloftvanP'
ieithon ,alsmede den strjd der

te rjden.Dichtersen kunstenaarshebben den
strt
jd vereeuwigd tusschen de Centauren en

Lapithen,nadater twist was ontstaan op de

CentAtlren met Heraole&'(Hercules).Volyens
Erato'
.
$JJezl:.
: was éên der Centauren, Cltwon
genaamd,deleermeestervanAselepias(Aesoulapius) en Aehilles en beroemt
lwegenszjne
regtvaardigheid. Na den strjd van Heraeles
door den yan- ofyo-yraaf,die alsvertegen- met de Centauren was hj alleen overgeblewoordiger van den koning handelde.
ven,doch stierfaan eene wonde, veroorCentaurea L. is de naam van een plan- zaakt doo1'hj
en vergiftigen pjl,c
lietoevallig
tengeslacht uit de familie der zaâ
.mgesteld- uit den koke
er van genoemden held op zjn
bloemigen (Compositae).Hetonderseheidtzich voet viel. Toen plaatste Ze'
us (Jupiter) hem

door een vexschillend omwindsel, daar zjne
schubben gew imperd ofgedoûrnd kunnen w ezen, door onvrtlehtbaxe stm albloem en, die
tree,
htervormig en watlanger dan de overige

zjn, door tweeslachtige schjfbloemen, een

borstelige vruchtbodem en in onderscheidene

rjen geplaagt zaadpluis.Dit geslacht bevat
meerdan 250 soorten van kruiden,van welke
vele in Midden-Europa:Ook inonsVaderland,

als sterrebeeld aan het uitspansel tusschen
hetAltaar,de Sehorpioen, de 'Waterslang en
het Schip Argo, op 30O t0t omstreeks 65O
zuiderdeclinatie. Dit sterrebeeld bestaat v0lgens Eratôstltenes uit 24 sterren en houdt in
de regterhand een dier,hetwelk volgensJ.fc,rcllzr.v Capella een panter is,en in de linkerhand een thyrsus ofmetgroen omwonden staf.

Centen (Sebastiaan),geboren omstreeks
zjn verspreid.Daartoe behooren C.Centalt- hetJaar 1691 te Njmegen,bezoehtin 1719
dvwz ot'groot tfzfszdzl#
gg
zf#ezlàrzd#, dat op de
Alpen groeit, 2 Ned. .elhoog wordten sterk
ingesnedene,onbehaardebladerenbenevellsroodachtig-blaauwe bloemen draagt, terwjl de
wortel onder den naam van Rado cezlfcffz'
ii

majorisvoorheenalsmaagversterkendmiddelin
deapotheek wasopgonomen,- Cel
ttaureaJz/rt
z
L.meteenzwart

het Seminarium der Remonstmnten, werd in
1723 predikant te Zevenhoven en zag zich

3 jaar later beroepen te Hoorn,waarhj in
1756 overleed.Hj heel een vierden drukvan
de pchronjk van H00rn''door Theodorus
T'Q/ïv: bezorgd en van aanteekeningen vooxzien (1740),en een vervolggeschreven(1747)
op de rllistorie der velqnaarde zee-en koopstad Enkhuizen (1746)''d00r Gerard .
Xr./#J.
Eindeljk washj voornemensOm deXIlistorie
der Reformatie'' van Brandtvoortte zetten,
doch hj T7erd daarin verhinderd door den

om windsel,lancetvormigcbladeren 0n Paarso bloemen, ook ill 0nS Vad
e
r
l
a
n
d
g
r
o
e
j
e
n
d
e,- Centaîtreq CyanusL.Of
d
ealgem een beltende korenbloem metblaauw e
Somtjds ook witte, paarse of roocle bl0e,
me
R n en ljlzvovmige bladeren, - Centtweea dood.
cabiosa ofgrootbloemige cezlftïzfrï:m etgewim Centenaar is denaam van eenhandelsgePerde omw indsels,vindeelige bladeren enpul.- wigt,hetwelk volgens deJongstebepalingen
Perroode bloemen)ook bj 0ns Op dorre wei- van het Tolverbond in D uitschland 100 toll
anden tevinden,- C.Caleitrapaofdesterre- ponden,ieder van % Ned pond,bevat.In
tflfd/-cdz/ft
/f
/rïd met dubbel-gedoornde, Onge- Elzgeland en Noord-Amerika draagt de cente-
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naar den naam van eentwei
gltt(cf
.
cf.
),bestaat Mexico en ten ztlidoosten 33n Panama (td
er uit 4 quarters,elk van 28 pond,enweegt Columbiabehoorend)grensten de 5republie50,8 Ned.pond.
ken Guatimala,Honduras,San SalvadoryNiCentim anus, in het Griekseh Hekaton- caragt
laen Costa-Rica,alsmttdeBalize(Brltsch
okeires of Honderdhandk
qen,is de naam der Honduras)metdeMosquito-lkustbevat,torwjl
drie reuzentelgenvan Uranosen Gaea(Hemel Yueatan en ook Chiapas,hetwelk zich bj
en Aarde), Cottos, Briarelt8 (Aegaeon) en Mexicogevoegdheeft,daarvanzt
jn uitgesloten.
Gyyes geheeten.Zj bezaten e1k 100 handen Het land is aan beide reeds genoem de zeeën
en 50 hoofden en boezemden zelfshun vader Yan Fol
ven,baajen en havens voorzien.Het
vrees in, zoodat deze hen in de ingewanden is rulm schogts bedekt maet bexggevaarten en
desaardrjksopsloot.Zeus(Jupiter)bevrjdde hoogvlakten, door de Cordilléras gevoruad.
hen uit die gevangenschap, opdat zj hem Voorts vindtm en er een 30-talvuurspuwende
in den strjd tegen deTitanszouden bjstaan. bergon diezich in eenerj bevindenterlengte

D00rhunnehulp werden deze in den Tartarus Van 1
j5geogr.mIJ**j. De hoogste daarvan is
de Agua,wiens t0p zieh 4500 Ned.elverheft.
D e bodem is er mild besproeid, doch er
het tjdperk der Napoleontische heerschappj bestaat een groot verschil ttlsschen de rivietusschen 20 Maarten 28Junj1815,nameljk ren, die zich naar den Atlantisehen oeeaan,
tusschen den dag zi
jnel-intredein Parjsen en die,welke zich naar de StilleZeespoeden.
deherstelling van Lodetvi
jkXVIIIalskoning. In Panama en Costa-Riea bevindt zich de

ges
Cliennt
gerq
.
Jours ofHonderd dayen noemtmen

Centlivre (Susanne), eene Engelsche waterscheidingnagenoeg inhetmidden,terwjl

tooneelspeelster en tooneeldiehteres,werd ge- zj in de meer noordeljke gedeelten t0tde
boren in 1680 in het graafschap Lincoln. westkustnadert,zoûdatde rivieren,die zich

Reedsvroeg waszjvanhareoudersberoofd;
heimeljk verliet zj hare pleegouders, wist
een tjd lang debelangstelling teboejen van
een studentteCambridge,huwde Op lG-jarigen leeftjdmeteen achtbaarman,enverbond
zich na zjn dood in den echtmeteen offi-

in de Stille Zeeuitstorten:erzeerkortzjn,
en de oosteljk afstroomende veel aanzienljker lengte hebben.'
W estwaartsvloejen (
le
Rio-Lemyain SanSalvador,endeRio-Grande
de Teguclgalpa in Honduras,beide Omstreeks
30 geogr. mi
ll lang. Naax demandere zjde

pexjuredhusband''metbjvalbegrûet,f
loehzelve
betrad zj hettooneelzonderveelopgang te
maken.In 1705 huwdezj nogmaals,enoverleed den lstenDecember 1723.Zj heeft on-

Britsch Honduras,de Rio-Mopan (Balize),in
Balize,deRio-Dolc(r(La Angostt
lra)in Gua-

der,die weldra in een tweegevechthetleven sp0eden zich de Usumasinta in Guatimala,de
verloor. In 1700 werd haar treurspel rrhe Rio-llondo Op de grenzen van Yucatan en

timala,de Rio-Mataqtla,in Honduras deRi0Chamelico)deRio-ulua)deRio-Blanco,deRi0-

derscheidene tooneelspelen nagelaten, van Negro,de Rio-Avanks (Segovia,76geogr.mjl
welke sommigen, zooals r'rhe busy-body''t lang),aan de Mosquito-kustde Rio-Escondido

(Bluefields-rivier),in Niearagua depraehtige
n0ggeenszinszjn vergeten.
Cento,de Latjnsche naam van een uit Rio-san-lnan enz.,- voort's heeftmenereen
honderderlei brokjes zaâmgevoegde lappen- grootaanta'
lbelangrjke meren.

Het klimaatbegunstigt er een weelderigen
deken,is0l!poëtisch gebied dievan een ge- plant
engroei en istevens gezond voor,de bedicht, datmtde woorden en verzen van an-

deregedichten iszamengesteld.Op diewjze woners,metuitzondering derktlsten van den
hebben Grieksche Christenen df
ageschiedenis AtlantiscYenoc,
eaan,waal*somtjdsgelekoorts

van Jezusmetvexzenvan H omeensbesehreven. en hatdnekkige tussehenpoozende koott: heem
Vooralw erd Tzrirgilbls daartoe gebezigd.O0k Sohappj sroorelà. Daarom is 0r de bevolking
van lateren tjd heeft men centones,bjvoor- langs de Zuidzee het talrjkst.Eigenljk heeft
beeld van één onzer Heinsinsen. In Italië m 0n er slechts tweeJaargetjden2 00n nat en
vervaardigde m en godsdienstige centoni uitde een droog, met de Overgangstldperken, en
gedichten van P drarclta. Men z0u er 0ok de regent'
jdcn nemen niet overalop hetzelfde
zoodanige gedichten t0e kunnen rekenentdie tjdstip een aanvang.M etbetrekking t0t den
uitverzen van zeerverschillendedichterszjn plantengroeiheeftm ener3 gewesten,nameljk
zam engesteld, zooals de beruchte pKeesiade'' de Tièrracaliente,templada enfkia(hetheete,
Van & & A . Gpererzlezfr.
gematigdeen koudegewest).'
rotheteerstebeCentraal- ofM idden-Am erika is dat hooren dekustende<beidezeeën en delagelangedeelte van het Amerikaansohe vastelandt den vanhetbinnenland t0teenehoogtevan 0m hetwelk in de gedaante eener landengte,die streeks 1200 Ned.el,- t0thettweede het
N00rd- en Ztlid-Amerika verbindt) met het groûtste gedeelte der hoûgvlakten,diezoowat
schiereiland Yucatan tusschen 7 en 18ON.B., de helft van geheel Centraal-Am erika uitma-

en 60 en 77O W .L. van Greenwieh gelegen ken.Zj verheffen zieh t0t1700Ned.e1.Dââr
iB.Het is de reusachtige scheidsmuurvan den vgoral heerscht bj een gt
zzond klimaat eene
Atlantischen Oceaan en de Stille Zee en door eeuw ige lente) en de bodem leverterEurode landengtevan Panama(6geogr.mjlbreed) pésche gewassen naastdie der keerkringslanmet Ztlid-Am erika, en door die van Tehuan- den.- De Europêsche granen worlen eehter

tepec (27- 29 geogr.mjlbreed)metNoord- hoofdzakeljk verbouwd in hetkoudegewest

Amerikavereenigd.In staatkundigen zinechter tel'hoogte van 2000 Ned.elboven de opperis Centraal-Amerika dat gedeelte des lands, vlakte dex zee.De meeste koutle heerscht op
den van Guatimala,
hetwelk ten noorden en noordwesten aan de hoogvlakte in het nool'
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Waar nu en dan de sneeu.v ter aarde daalt
hoewel ze s
poedig weder verdwjnt.veel
weelderiger is de pl.antengroeiaan den Atlantischen Oceaan, dan aan de Stille Zee;00r-

eenige gewesten van Hondtlras en Nicuragua
w as echter oorzaak van een fellen burger-

oorlog,waarbj Guatimalahetonderspitdolf.
Dit ontving hulp van den M exicaanschen gesyronlteljke,digtebosschen strekken erzich neraalY lisola,die naar San-salvador trok en

mt,en men heeftervelekostbarehoutsoorten. de aansltliting aan Mexico t0tstantlbragt.D e
Daarenboven bezorgen indigo,vanille,cacaot va1 vanItwrbideveralzderdeechterdenstaatvan
koffij, katoen,cochenille,suiker,tabak en zaken.Y lisola begreep, dat eene vereeniging
geneeskrachtige kruiden groote winsten aan met Mexico op den duuronmogeljk wasen
deingezetenen;kokospalmen,platanenjoranje- riep een congre's zamen, om zelfstandigheid
boomen enz. leveren er een Overvloed van te geven aan Centraal-Amelika.Datcongrès
vruchten, en de veldgewassen geven er een maakte den lstenJtllj 1823 een besluitOpen-

rjken oogst.Men vindtervoortsin dewouden de gewone wilde dieren van Amerika,
en hetrjk derdelfstoFen biedtergotld,zilver,l00d,koper?jzerensteenkolen.Delandbotlw is er weinlg Ontwikkeld,maar in sommige streken des lands bloeit de veeteelt.
De bevolking wordter geschatop 2380000
zielen,van welke slechts122000 t0tde Blan-

baar,waarbj de vroeger genoemde 5 republieken onder den naam van Reptlbliek der
Vereenigde Staten van Centraal-Amerika onaf-

hankeljkwerdenverklaard.D0nPedroA plïzlg,
de eerste president,werd hetvolgendeJaar
opgevolgd door d0n M anltël J'
OdJ Areo.De

conyrèssen der jaren 1825 en 1826 gingen

rustlg voorbj doch daarna ontstond ereen
ken behooren;voortsheeftmelzerbjna1mil- oorlog tusschen de aristocraten in Guatimala

lioen Mestiezen,11/amillioenIndianenen een en de demgcraten in San-salvador, waarin
aantalNegers,Mulatten en Zambo's.De nj- laatstgenoemden Onller generaal M orazan de
verheid bevindterzich n04 op lagentrapvan hoofdstad innamen en alzoo de overhand beontwikkeling en bepaalt zlch vooraltothet
hielden (13 April1829).D0n J'
oslFrlscddco

bereiden van suiker, van spiritus en hetver- werd nu voorloopig president derBondsrepuvaardigen van sigaren.De natt
lurljkegesteld- bliek en deed zjn best,om derustteherheid van Centraal-Amerika is niet zeer gun- stellen en dewelvaarttebevorderen.Niettemin

stiy voor d1n handel; er ontbreken groote bleefdeverdeeldheid tusschen de partjen be-

rivleren, groote havens aan de Oostktlst en stan,en deze werd vooralnoodlottig in 1838
middelen van verkeer methetbinnenland.In- bj hetoptredenvan Carrera, een halfbloedtusschen is die toestand aal
zmerkeljk verbe- Indiaan, die aan het hoofd van Kleurlingen
terd na (1e opening van denPanama-spoorweg, en Indianen zoowelin Guatimala a1s in Sandie de beide Oeeallen verbindt en aan de Salvador o0rlog voerde.In 1839 ontbond zich
oostzjde te C0l0n de stoombootvaart met de Unie en de 5 republieken handhufden één
Europa,en aan de westzjdete Panama die voor één hare zelfstandigheid. In het begin
met de belangrjkste havensderZuidzee on- van 1840 Overrompelde Carrera de stad Guaderhoudt.Aanvankeljk wasEngelandin het timala)zoodat de presidentM orazan de vlugt
nagenoeg uitsluitend bezit van den invoer- moest nemen, en deze zocht vervolgens eene
handelaldaar,doeh thansversehjnen er o0k hereeniging der 5 Sv ten m et geweld van waschepen van andere natiën en brengen er penen tot stand te brengen.Hj wasop het
geweven stoffen,wapens,kinderspeelgoed enz. punt om een inval te wagen in Nicaraguaj
fn verstandeljke en zedeljke ontwikkeling toen daags te voren de bewonersvan Costastaan de inw oners op nog lageren trap dan Rica,waarhj zich bevond,in opstand kwadie Van M exico. D e Blanken, schoon niet men en hem dwongen,om met hetoverschot
talrjk,vormen er het heersehend ras,en het zjner troepen naarSan-losôtetrekken.Hierop
Froote grondbezit en de groothandelzjn er verlieten alle steden, m et uitzondering van
ln hunne handen.De'Indiarnen zjn doorgaans Cartago,de zjde van M ov@zan, doch toen
zorgeloos en traag en houden zich naetden deze derwaartsvlood,werd htjeraanstonds
landbouw bezig,terwjldeKleurlingen (Mes- gevangengenomen,naarSan-loséteruggebragt
tipzen) zich vooralOp handwerken toeleggen. enaldaarmetgeneraalVillasenordoodgeschoten

Allezjn jverigeaanhangersderR.K.Kerk. (15 September 1842).W èl ontstond er een
Na de verovering van Mexico zond Cortez nieuw verdrag dierrepublieken metuitsluiting
den krjgsoverste Pedro xd.1't0 -tz#0 m et 400 van Costa-Rica,doch diebandisin1845weder
Spanjaarden en 4000 manMexicaanschehulp- losgemaakt,en na dien tjdzjnallepogingen
troepen naar Centraal-Amerika, om er het t0tvereenigingvruchteloosgebleven,zoodatde
land in bezitte nemen (1524- 1535).Laatst- 5 gemeenebesten volkomen van elkanderonafgenoemdestichtteerGtlatimala-viéla en Nverd hankeljk zjn.
erdeeerstekapitein-generaal.Drieeeuwenbleef
Centraal-Amerikaisdoorzjneligging aan-

hetgetrouw aan hetmoederland,toch terwjl gew ezen t0t stapelplaatsvoor den handeltuser zlch reeds vroegergistingopenbaardejwerd schen de beide Oceanen. A1s zoodanig werd
den 15den September 1821de onafhankeljk- hetreedsbj de ontdekking der Nieuwe W eheid van Centraal-Amerika afgekondigd en op
den lsten M aart 1822 een congrès zam engeroepen. Doch reeds vôôr het aanbreken van
dien dag nam men het besluit, zich aan
Iturbide)den gebieder over M exico,te onderwerpen. Hetverzetvan San-salvador en van

reld door de Spanjaardan erkend,en sedert
de Vereenigde Staten van Noord-Amerikadoor
het bezitvan Opper-californië hun gebiedaan

de Zuidzee hebben uitgebreid,zjn er Onderscheidene plannen ontworpen t0t verbinding

dierzeemetdeAtlantische,bjvoorbeeldvan
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een kanaalover de landengte van Dariën,#an een spoorweg Over die van Panama)
welke in 1855 geopend is, en van een kanaal of een spoorweg over die van Tehuantepec. Voorts heeft men n0g een viertalOnt-

en van hareintensiteit.Wanneerze,geltjkin
onze igut
lr, z($ö zjn zamengevoegd,datzj
telkens na afloop van (len bepaalden tjd het
ligchaam op plaatsen gebragt hebben,diezich
opgeljkenafstandvancbevinden,danontstaat
werpen ter sprake gebmgt,nameljk datvan deeirkel,en bj eeneandereverhouding onthet kanaal van Nicaragtla tusschen Sau-luan staan e1'anderekrommeljnen,zooalsellipsen,
del Norte en Brito,- van een dergeljl
t ka- parabolen en hyperbolen, zooals wj bj de
naalin eene andere rigting, voorgesteld door planeten en ltometel
z opmerken.
Belly,- van den Honduras-spoorwegtusschen
W anneer gedurende de beweging ééne der

Port-cortez(Pt
lerto-caballos)en deFonseca- twee krachten verdwjnt ot'zwakkerwordt)
baai aan de Ztlidzee, en dat van een spoo1-weg tusschen de Golt
'
o-Dt
llcein Costa-Eicaen
de G01f0 de '
1'0ro in Panama.
Centraalbeweging. 'Vanneer op eenbeweegbaar ligchaam slechts éénekrachtwerkt,
moet de hierdoorvoortgebragtebewegingeene

regtljnige zjnt want eene kromljnige kan

alleen ontstaan (100r de werking van 2 of
meer krachten. onderstel, dat op een lig-

chaam m (zie bjgaande qguur)eene kracht

dan vertoont zich 00k de centmalbeweging

plotseljlt of langzamerhand in eell anderen

vorm.Houdtde m'iddelpuntzoekendek'rlc/lfop,
dan vliegt hetligchaam vorder in (
le rigting

van demaltljn.Vermindertlangzamerhandde
rl'
leykraeht,dan nadel
'thetligchaam lalzgseene
spiraalonophoudeljlthetmiddelpunt,enhoudt
zj plotseljk op, dan snelt het langs eene
rejteljn naa: datmiddelptmt.Degrootte (
ler
mlddelpuntzoeltendekraehtisafhankeljk van
den afstand van hetligchaam van het vaste
punt - van tlen straaldes cirkels,- envan

den Omloopsttjd. Zj vertoontzich btjdebeweging der hemelligchamen als alyemeene
zrlclcrf:

(yravitatie).Metonzezintuigen kun-

neizwj dlen band niet waarnemen,welke de

z0n m d de overigeligchamen van ol
zszonne-

stelselverbindt;ditgaatbeterbjcirkelvormige

bewegingen op de oppervlaktederaarde,waar
andere kratthten de plaats (lm'middelpuntzoekendo kracht innem en. W anneer m en een
slinger l-ondzwaait, ziet men (
le verbinding
met hetmidt
lelpuntin hettouw ,eneenzwaar
voorwerp, dat op eene hoxizontaalomwente-

lentlaschjfbljftliggyn,wordtervastgehotlt
len

door dewrjving.Hler bestaatdecentmalbeweging slethts zoolang als het slingertouw
Centvaalbeweging.

sterk en de wrjving grootgenoegis.- O0k

de vliegkracht ot'middel
pnyttrlledepde kracht
Nverkt? di
s afhankeljk van den afstand van hetvaste
e in depedaantevan een sohok in i
staat ls,Om hetln een bepaaldtm tjd in de ligchaam en van den omloopstjd. Zj vem
rigting Ana t0t aan @ voort te stuwen, en meexdert met de toenem ende lengte van den
tevens eene andere kracllt, die aanhoudend straalen vermindertm et den aanw as vanden
op het ligehaam werkt en hetnaar het vaste omloopstjd.Zal dus t
le baaneencirkelbljvenj
punt e trekt en wèl met zoodanige kracht, dan m oeten de beide kraehten in dezelfde
dat het, alleen hieraan gehoor gevend: in verhoutlingsteedsvexmindexen ofvermeerileren.
denzelfden bepaalden tjd hetpuntbberelken Neemt de vliegkrachttoe,terwjldemiddel-

z0u, dan is het duideljk,datm noch in a puutzoekendekrachtdezelfde bljft,dan komt
noch in b z0u aanlanden,maar in eene tus- er een tjd,waarop dezegeheeloverwonnen
schenliggende rigting zich naar -1zotlbegeven. Hier aangekom en, ondervindt m w eder
de werking van dezelfde 2 krachten en m oet
zich dan, in plaats van naar d ofe te gaan,
naar vlll spoeden, en z0O komt het achter-

wordt,zoodat hetligchaam ,even alsdesteen

van delllosgelaten slinger,volgensderaakljn
verder snelt.Dit neemt men ook waar bjhet

kegelspel;de ba1vliegtdan alleen inhorizon-

tale rigting voorwaarts,wanneerhj bj eene
eenvolgensin -111,wzlvenz.Alsmen hierbj logdregte houding van den arm w orflt losge-

aanneem t, dat de naax c tl-ekkende kracht laten.
D e werki
niet aanhoudend,maarm etschokken werkt,
nq der vliegkrachtvertoontzich
dan wordt de afgèlegde baan van m een veel- in vele verschjnselenvanhetdageljkschleven.
hoek mettemeerzjden,naarmatedieschok- AlTie snel l*11 e0n kring rondloopt, zal het
ken elkander sneller Opvolgen.Bj eene 0n- bovenligchaam onw illekeurig doen overhellen
eindige snelheid w ordt de veelhoek eene naar de binncnzjde van den eirkel;daarom

krommeljn,en deze isdebaall(
lercenlraal- wordt btj krommil
zgen van spoorwegen hd
lekce-/zw,alzoogenoemd,omdatereenekracht buitenste spoorhoogergelegddanhetbinnenstej
bj aanwezig is, die het ligchaam naarhet zoodat de waggonseen dergeljken hellenden
eentrum trekt.
standverkrtjgen.- Onze aarde iseenomwenDe gedaante dier baan isafhankeljk van telend ligehaam,enallevoorwerpenzoudenzich
de onderlinge verhouding dier beide krachten daarbj van hare oppel'vlakteverwjderen,z:a
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zj nietwerden teruggehouden doordemiddelpuntzoekende ltracht, die zich als zwaarte
vertoont.Daardezwaartevermindertbjtoeneming van den afstand van hetmiddelpunt,
z0o moet zj op eenebepaalde hoogteboven
de oppervlakte geheelworden opgeheven.Die
hoogte bedraagt ongeveer 5860 geogr. mjl.
Indien zich da'ârn0g ltldltdeeltjesbevinden,
vemvjderen zj zich van deaardeenverspreiden zich in de rt
limte van hetheelal.Men
beschouwt de gedaante der aarde, nameljk

hare afplatting aan de polen,a1seen gevolg
der middelpuntvliedende krattht.Deze isOnder
den evenaar wegens denmeerderenatbtandvan
hetmiddelpunt der aarde grootcl',zooalsdoolde langzam er sehomm elingen van den slinger
aldaar uitgewezen wordt.
De celztraalbeweging derm aanontstaatdoor
de vliegkracht, die haar in de ruimte zoekt
voortte stllwen,en doordeaantrekkingskracht

neraal-gouvernement van Indië. Het bestaat

uitdecommissionershipsNagpore,Dsjablporej
Nerboedda en Dsjattisgore, benevens eenige
audere gew esten.
Het geheele land is door de westwaarts
voortloopende Satpoera-bergketen in 2 deelen

gesplitst. Het noordeljk gewest strektzich
gedeelteljk tlit over het Vindhya-gebergte,

maar meer n0g over de vlakte der Nerboedda
die voor den botlw van suikerriet,katoen en
tarwe uitnemend geschikt en van den spoorweg van Bombay naar Calcuttadoorsneden is.
De Satpoera-keten,die zich hier en daar t0t
bergvlakten uitbreidt,heefteen veelgunstiger
klim aat dan de overige gew esten,maarisnog
weinig bebouwd en hier en daar eene gelief-

koosdeverbljfplaatsvantjgers.Tenzuidendier

bergketen heett men hoogstvruchtbaxe,maar
tevens zeerongezonde vlakten,zooals deprovincie Nagpore metuitgestrekte katoenvelden

deraarde.- A5Tanneerwj dentegenstandder langs de W oenda, dezuideljke grensrivier,
lucht nietinrekeningbrengen)zotleenkanons- en metde katoenmarktHingoenghatin haar
kogel, afgeschoten met de snelheid van eene midden , - voorts het da1 derW yngoenga

geogr.mjlin eenesecfmde,nietoptleopper- metma'
fs-,Krwe-en rjstakkers,enmeeroostvlakte der aarde nedervallelz,maar zich om waarts de bergvlaktevan Dsjattisgore (thans
haarheen bewegen en zjnomloopinanderhalf hetRaepore-district),diedevoorraadschuurdel'
Centraal-gewesten wordtgenoemd.N0gverder
oostwaarts ligt het gebied der Mahanadyhet gebied der njverheid, bjvoorbeeld om rivier met zeer vruchtbare oevers en uitgegeweven stofen in ltorten tjddroogtemaken. strekte wouden)terwjlhetzuideljkegedeelte
W orden zj in een vatgedaan,datvan alle t0t aan de Godavery grootendeels doox de
uur volbrengen.
De centraalbeweging is van groot nut op

zjden doorboord is,dan vliegenbjeenesnelle
ronddraajing van het vat Om eene vextioale
asdevochtdeeltjeseruitweg.Tetsdergeljks
geschiedt bj den van ouds bekenden saladeemmer, dien men rondzwaait, nadat de in
watexgereinigde salatle er ingelegd is.Veorts
komt die beweging te pas in onderscheidene
fabrieken,zooals in de paraëne-iàbrieken om
de parafhne
' van eene olieachtige vloeistofte

bevrjden, in de aardappelmeel-iàbrieken,in
(le suikerraënaderjen, e1
zOok wanneermen
vaste ligchamen t0t poederwilverbrjzelen;
men legtze hiertoe metgzerel
zkogelsinronddraajende vaten (zie voorts CesllrifnyaalvlccAle.
sl.
Centraal-gew esten (De) of Centralprodlcez in Azië vormen een llitgestrekt Britsch
grondgebied tusschen de Ganges-vlakte en

DCentrale woestjn'' wordt ingenomen.Hier
heeft m en vele wilde dieren,vooralolifanten
en buFels. Evenzoo, maar beter bevolktis

dekleinestaatBustar,desgeljksinhetztliden

gelegen.Hoewelde helft derCentral-provinees
ongeschiktis voor cultuurensleehtseenvierde

wexkeljkontgonnenwerd,bedraagtdebevolking

rtlim 9millioenopdeBritseheenlmillioenopde

inheemsche rjken.Zj bestaathoofdzakeljk uit
inboûrlingen,Gonds (Cho1
4ds)genaamd,voorts
uit eenige andere stam men en uitverstrooide

Mohammedanen en Brahmanen.Detalen'
zjn

er in de onderscheidene gewesten zeer verschillend, doeh de algemeene taalis er het

Hil
zdostani.De hoofdbronnen vau bestaan zjn
0r landbouw en veeteel
t,daar njverheid en

kunst 0r nagenoeg geheel ontbreken en de
ontwikkeling van den handelin hetalgem een
Dekan.Zj liggen onyeveerin hetmiddenvan door gebrek aan een genoegzaam aantalvcrhet Indische Schierelland,bevatten gedeelten bindingswegen belem merd w ordt,hoewelhiervan Hindostan en Malwa en het grootste ge- t0e de bevaarbare Mahanady en de reeds verdeelte van Gondawana en zjn nagenoeg van melde spoorweg behooren.T0tdebelangrjkste
alle zjden door inheemscherjken omgeven. steden behporen er Nagpore met85000 inw o-

Zj hebben eeneoppervlaktevan5226(()geogr.
mjlen; van deze zjn 3197in hetbezitvan
Oroot-Brittanje,terwjl1329 ingenomen worden door 15 Staten,die zich onder Britsche
beschermheersehappj hebbengesteld.Zjliggen
0l!18-240N.B.en 77-8300.L.vanGreenwlch.Zj zjn volgenshetregéringsbesluitvan

ners, Dslablpore met55000 inwoners,Sagor

met 43000 inwoners, Chanda, Moendla enz.
In de 7 jarcnj die 1868 voorafgaan en aan
de orgallisatie der Centraal-gewesten besteed
werden, zi
jn t
,r de opbrengstenmet2
21/zO/o
lbbeld,
toegenomen de scholen iu aantalverdt
de hospitalen verviorvoudigd,vele wegenaan2 November 1861 ontstaan uit de provincie gelegd,en m en heelt met het kanalisérenvan
Nagpore met hare onderdeelen en uitdege- de Godavery een begin gemaaltt,hoewel de
westen Sagor en Nerboedda, en den 3osten hongersnood van 1868daarinvertraring heeft
April 1862 uitgebreid door de toevoeging van gebragt.Er zjn 4 hoogere stholellll1tlevf
)01Soeinboelpere. Daarna werden zj onder het naamste steden en 1000 leerlingen luaken
gezag van een Chief-eommissioner gesteld en daarvan gebruik.Totde belangrjksteuitvoem
vormen een hoofd-com missariaatonderhetge- artikelen behooren er katoen,suikercngraan,
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terwjl er zout, metalen enz. worden inge- elk onderdeel in zich bevat.Centralisatie is
voerd.

een geliefkoosd en eel
zkraehtdadig hulpmiddel

Centraalvuur.Vele aardktlndigen onder- van tyl*annie en despotisme in elken vorm ,

stellen, op het voetspoor van Aleœander von zoowel valz den absoluten vorst als van de
Skzzlùpltff, Leopold kmzl Bltelt enz., dat onze ttlt
lgellooze, aall anarchie grenzende regéring

aardeaanvankeljk in een gloejend-vloeibaren van degrootenlassa desvolks.Zjbrengtmet
toestand heeftverkeerd enzichookthans104, zich bllrtlatlcratit)(ziealdaar);zj duldtgeene

met uitzondering van de gestolde korst,dll
) autonomie (zie aldaar); tegenoverhaarstaat
de oppervlakte vormt,in dientoestant
lbevindt. dl?t
lentralisatit
l''. Het centralisêrend stelsel
Hetgloejend-vloeibaargedeelte,i11die korst w ordt gewoonli
jk gt
lhuldigd iu die Statel),
besloten,noemen zj heteentraalrl
ulr.Audere w aar d()vorsten ot'regenten hun pligten hun
geologen echter zjn van meelling, datzt
llk regt zoo opvatten, alsot'il1 hlln perseoll de
een centraalvuur niet bestaat.Zievoortsondtt
r staat, zjndoelen zjn wezen verpersoonljkt
Aarde en Vltleanismn.
zjn;waarzj zitth beschot
lwelz,alsd(!dragers
Centraalzon. Alen geeft dien naam aan van eene rstaatsalmagt'' wier roeping hetis,
eene vaste ster,rondom welke allevastester- 01
z1 in all
e bt
?drjvell elz i1
z alle aangeleren van een sterrenstelselzich bewegen,even- genheden des l()5'el1s hetlleilder onderdanen
a1s de planeten om onze znn.Vooral Mödler te btlsehermen en te bevorderen.I11dieStaten
is opgetreden met hetgevoeltln,datallevaste ishethoofd de albestt
lurder,indellletterljlten
sterren,die t0t den melkweg behoorenteen zin des woords ,yde souvereill'' de nvaderdes
stelsel vormen en zich om eëne centraalzon volks'' daar heet het: ,,le r0igouverne,ne
bewegen. Hj zocht de plaats dier z0n op rêgne pas'' De Onderdanen vtlrwatthten daarin
grond van waarnemingen omtrentdebeweging alle Om standigheden hulp,troost en uitkomst

van 1800 vaste sterren tebepalen,euhjvond van de regéring; woinig ofnietszoekelzzj
die in de Pleiaden.Hj noomdeAlcyone,de dool-eigen krachtsinspauning,door zelfstandig

helderste ster van deze gxoep,do centraalzon optl-edtln, door htlt toollen en handhaven van
van het sterronstelsel, waartoe onze z0n be- hlm lle individualitoitt0tstaud te brengon.De
hoort.Vblgens hem volbrengtdezeharenlo0p noodlottige gevolgen van dit stelselvan rte

om decentraalzon in 18millioelljarenmetde veelregpren'' llfleB-t
llnietonafscheideli
jk van
snelheid van 8 geogr.mjlel
zin eene seconde, eentralisatie zi
jn tot!h in wezen in overterwjl,het vlak dier loopbaalz mct datder eenstflmluing met die der Ctl
ntralisatie; zj
ediptica - de loopbaan der aarde - een laten zil
!h gewoonljk te zalnen gevoelen,elz
hoek mM kt van 84O, en de lengte van dcn daarom zjn debeide stelselsdikwjlsa1sidenklimmenden knoop in hetjaar 1848 een be- tiseh aangenomen, wat zj toch niet zjn
drag aanwjstvan 236058/.Volgenshem be- (vergeljk Rtaat.) Et.n eentralisérond staats-

staat 0ns sterrenstelseluit ringen,ditthieren besttlur heeft bellotlt.te aan een groot aantal
ugvo
rmi
ver
stt
erb
ren
st
ra
ea
en
ksv
en
anbr
zul
ke
enegce
ntrbo
aanl- gotld gtadresseerde ambteuaren.D e verhouding
daar doorHe
ttlssttllnn deze verstthillellde bekleeders der
den zi
jn.
z0n is echterlater,voûraldoorPeters,betwj- staatsm agton is ztsl; geregeld,dat de grenzen
feld; ook M âdler zelt'heeft haar onhotldbaar van ieders werkkring zoo streng (t11 naauwgenoemd en op eene vergadering van natutlr- keurig mogeljk bepaald zjn; de éêl
zisv0londerzoekers te Bonn in 1857 verklaard,dat strtlkt ()n onbtàpaald ondergeschikt aan den
hettjdperk van waarneming t0thet bepalen andtlr, di0 wederom dezelfde blinde gehoom
der plaats van de centraalzon n0g veelt:kort zaamheid verschllldigd is aan zjn sllperieur.
is,om daarovel'eene onbetwistbare uitspraak D e stoot tot het in werkillg brengen dezer

te doen,- voortsdathetzeerwe1mogeljk is, mat
shinemoetkolnens'
anhetcentrum ihethoofd
dat heteentrum van het sterrenstelselnietza- geeft zjne bevelen; de ondergeschlkten zjn
menvalt met dat van eenig hem elligchaam.
daar om ze uit te voeren metstiptepligtsCentralisatie.Onder dezennaam verstaat betraellting. De mindere moet verderaan zjn

m en eenstelselvan ot'eenerigtingiuhetStaatsbestuur, waarin alle, zotlM'elde gewigtigste
a1s de geringste aangelerenheden des lauds,
worden besttlurd en besllst in het centrum ,
het middelpunt van 'slandsregéring.Datcentrum of middelpunt is dan h0t Kabinet van
denVorst,hetbureauvandenministerofvanden
hoofd-ambtenaar. De taak van regéren wordt
dan aldtls opgevat en t
litgevot
lrd:het Staatsbestuur wordt gesplitst in verschillende takken; elke tak heet
'
t wederom zjne ol
zdervertakkingen;alle onderwerpen,die destaatsregoling Of staatszol'g behoeven,worden t0t
een dezer takken gebragt,en f)r wordt aldus
een organismusj een raderwerk gesehapen,
waarin aan e1k rad eene vaste plaats is aan-

meerdere berigten, inlichtingen en rapporten
indienen,en daarop genadig afwachten,welke
beslissing door hetrgouvernement''za1gegeven worden,(am vervolgens alsblootw erktuig
der hoogste m agtde hem gegeven voorschrif-

punt)het centrum ,dat het levensbeginselvan

en intellectuële krachten.DeStaat inplaats

ten in practjk brengen. Zelfstalzdigheid,individualiteit, verantwoordeljkheid voor eigen
daden bljven aan e1k van hen geheelvreemd.
Consequent,streng doorzetten van het centra-

lisatiesysteeln,werkt doodeljk op hetzedeljk pn stoffeljk welzjn der staatsburgers,
het vernietigt htat ptlbliek leven en oefent
een zeer nadeeligen invloed op het privaat

leven uit.lletvolk bljftineenvoortdurenden
staatvan onmondigheid,hetleertzjne ware
belangen nid kennen en waardéren;hetverz den Staaten zjne regêringj
gewezen, terwjl hetde kraehtom in bewe- waeht alles val
ging te kom en,alleen ontvangtuithetm iddel- hetkwjntaaneenevorlammingvanallemoréle
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van zjne wareroeping tebegrjpen,entezjn,
wathj moestzjn,nameljk eeneinstellingt0t
bevordering van de algemeone ontwikkeling,
t0t de hoogst mogeljke welvaartdt
lrmaatschappj in haar geheel Avordt (1001*het
verkeerd Opvatten e11 t0n uitvoer brengon
van die roeping een remtoestel voo1* den

vrjen gang van h0tgeluk()ndenvoorspoedder

ingezetenen.D0 regêring besohouwt ziohalligt
als te bestaan o1
u haarzelfswil,deStaatwordt
hoofddoel in de maatschappj, in plaatsval
z
een middel,de regêring plaatstzitthnietnaast,
boven het volk
in goeden zin, maar,
in den slechten zin,alspoedig teyenorer het
volk. H et centralisatie-stelsel vûrmt een g0sloten bende van ambttlnaren,die zonderzelfstandigen, vri
jen werkkring geheelvreelnd
bljven aan de uitoetelling van btlrgerregten
en aan de volbrenging van burgerpligten,een
corps, dat zich in het verkeer niet aansluit

plaqtengestacht uit (
le tàmilie t
ler Caprifoliaceën. l'
let onderscheidt zich door een gaven,

bj hetbloejenbinnenwaartsomgeroldenkelkrantl 0n 00n0 r-lobbige bloemkroon met een

lang spool
-.Van (
1esoorten vermelden wj 0.
anyttslnolia Dee.met een onbohaarden,sterk
vertaktenstcl
zgel)ljnvormige,gaatkandiqeonbehaarde bladeren en fraaje roode ofwltte,in
rjke,eindstalzdigetrossenvereenigdebloemen,
it1Zwitserlalzd te vinden - en C.euberDee.
met dergeljken stengel,lancetvormigebladeren e11wit:
'(
)en roode bloemen,in rjketrossen zamengevoegd en i1z Zwitserland en het
ztliden van Fralzkrjkgroejende.Dezeschoone
sierplanten kalz men 00k in 0ns Vaderland in
de Open lucht we1door den winter brengen,
wanneer men ze een weinig bedel
tt.

Centrifugaal-m achines. In het artikel

overdeeenfs'
aalbelveging hebben wjreedsmet

een enkel woflrd gezegd,dat dezein toepas-

aan de mede-ingezetenen,boven wie zj zich sing werd gebragt op hetgebiet
ldernjververhevenrekenen,en t0twierdienst zj toch heid. Ditis inzonderheid het gevalinde stlieigenljk bestaan.De oneindiyereeksvanrap- kerraënaderjen.Hiermoetde n0g Onbereide
porten, inlichtingen en advlezen, die inge- suiker bevrjd worden van stroop.Daartoe
wonnen en gegeven moeten worden,vöördat wordtzj il1trommelsgedaan vanWnmetaalhet Centraal-bestuur zich in staatrekentolu gaas, die men metgroote snelheid doet 0meene zaalt te beslissen)een verzoek te behan- wentelen, zoodat de stroop door den invloed
delentofeen maatregeltelluitvoertebrengen, der vliegkracht door hetmetaalgaaswegloopt

belemmertdikwjlsdermate den gang vanhet enin een giet-kzelen hotlderafdaalt,zoodatde
likerdroogachterbljft.Bevindtzichhierinn0g
Staatsbestuur, dat het belagcheljke en het st
noodlottigevan hetstelselzelfaau zjng1
'oot- stroop,dan wordt desuikerwederom metdtln-

sten bew onderaar in het oog moetvallen.De nen stroop bevoehtigd en nogmaals aan die
centralisatie vond il1navolging van l
zetregé- beweging blootgesteld. De vliegkracht werkt

ringssysteem van Lodet
vl
jk AY#';in Europa'
s
Staten vrjalgemeen ingang.Frankrjk isten
allen tjdeeen van delanden geweest,dater
het meest onder leet
l:deNapoleonsbragtenhet
t0t de grootstevolkomenheid.Een vrj,zelf-

hierbj z00sterk,dater zelfsst
likerkristallen

zou het ktlnstluatig in éélzgeschroetklgcheel
verbreken.Totzekere hoogte kancentralisatie
in den Staat hoogstntlttig werkenqwaar de
Staat aan het opkomen is en in de ongeor-

stadlg door damp omgeven is. O0k is door
Seyriy een toesteltlitgevonden,om tot,Buikerbroodcn gevorm desuikermassa'stezuiveren.M en heeftvoorts aan de stoomw erktuigenden

worden m edegevoerd. I'esea en o0k Aspinall
hebben hiertoe toestellen geleverd, die in het

algemeen ook hydro-extmctors(vocht-wegl
zemers)genoemdwordelz.Om verstoppillgvanhet
standig gemeentewezen ismethetcentralisatie- metaalgaas te voorkomen, heett I'
ryer eene
systeem onbestaanbaar; autonomie der deelen inri
yting tzitgedaeht,waardoordetrommelge-

dende maatschappj met zekere krachtmoet eentrI
ykyaal-reytllator (zie kbloom),alsmedecenoptreden 0m vasten voette verkrjgen,dâtir drt/lrytzllymz
zz
wdzî (zie Pompcn),centrl
yigaalis de organisérende magt methaar het best macl
ttnes (zie Drooymachines) enz. Daarbj
gediend.Een sprekend voorbeelddaarvangeelt he
k erschtgeen alldcq'beginsel, dan wj opmerdegeschiedenisvan 0nseigenLand,zooalsdiein
en bj den stthipper, die den stokdweil of
't kort onder palltonomie''gegeven is.
zwabber sneltussehen zjne armen laatrondDe te groote autonomie der provineiu.n en draajen olu hem droog temaken.
gemeenten leverde een olzoverltomeljken hin- Centroselenia Hoolc.is de naam van een
derpaal voor de eenheid van tlcn Staat.De pl
antellgeslachtmeteeneeeniresoort,name-

vestiging van heteenig OndeelbaarKonil
agrjk ljk C.bracteseensJlbok.(Natltllo-caljrx hastader Nederlanden werd verkregen door deeen- lus T'
lb'
rt.
), die in Nieuw-Granada groeit.De
tralisérende Grondwet van 1798.De regéring stengeli
s stjt'
,Opstjgend,elkelvot
ldig en 1(g
onder de volgende constittltiën halldhaatde in Ned. el hoog; het bovensto gedeelte en alle

de pradjk hetzelfde systeem ; pas hetjaar jonge sprt
liten zjn bedektmctetl
n zjde-ach1848 bragt 00k vool'0ns Land inthcorieenin tig dons,de bladeren zjn tegenovergestelc
l,
practjk verlossing van de kwaal,en riepwe vaak 3 Ned.palm lallg,eivormig,spits,kortderom het gemeentew ezen in hetleven m et gezaagd,halfgevind,aan debclzedtlnzjdegeeene atltonomie,die,bestaanbaar met hetbt)- aderd en hangen zo9 sterk af,datzj twee
lang van het geheel,aan elk der deelen vau aan tweo a'alz de ondervlakken elkallder
den Staat dt)gelegenheid schenkt,om dehar- schgnen aau te raken.In de blad-okselsverm onische ontwikkeling tebevorderenvallalles, toolzen zicll 0P 0011 korten steel 2 schtltwat tot het w are heilvan het geheele volk blaadjes, die op de kleppen eener sehelp gekan strekkcn.
ljken en zich openen,om de bloem door te
Centranthus Dec. is de naam van een laten.Ook deze is van ovale bloemblaadles
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voorzien,en de bloemen zjn nietveelgrooter Lodewl
jk TMIJ.
p:eenregter-centrum metGlizof
dan de schutblaadjes.Dekelk is iets korter en een linker-met Tliers aan het hoofd.In

4an de bloemkroonbuis,van onderen wit en
van boven roodachtig met witte aderen,ende
bloemkroon is groûter en wit,aan den voet
met een spoor voorzien eq van boven in 5
lobben verdeeld. De 4 helmdraden bevinden
zich in de buis der bloemkroon;de meeldraden zi
jn priemvormig, en 2 Van deze zi
jn
iets langer dan de beide overige en over

de Duitsche Parlementsvergadering te Frank-

fort (1848) noemde men het linker-centrum

met Zell, Opffl, Mittermaier, Kiruv enz.

het W urtembergsche H0f'' - en het regtercentxum met Biedermann,Aiedzer,< .Beseler,
A. ron M ohl enz. shet Augsburger H0t'',
waartoe00k rdeLandsberg''metvonWf
fffdl,<
Jordan, .
i2zp enz.behoorden.- In Nederland
den Btamper gebogen.De stemqels zjn bol- heeft men in de 'rweedeKamexwèlvelenllanvormig en hetvruchtbeginseliselvormig.Men ces van liberalen enconservatieven,maargeen

heeftn0qnietbepaald,t0twelke familiedeze eigenljk centrup.
frMjeslerplantbehoort.
Centumvirl (honëerdmannen) waren in
Centn m ofmiddelpunt wordt in de wis- het Oude Rome de leden van eene regtbank,
?n natuurkunde ineiqenljken,dochelders00k die in naam des volks vonnis sprak indviele

m overdragteljken zln gebruikt.Indegeome- zaken. Zi
j vormden voorts een collégie,dat
trie is het centrum een punt,dat alle regte beslissing gaf in twjfelaehtige gevallen.Zj
ljnenmidden doordeelt,welke,doordatpunt stonden 0ok de praetoren ter zjde bj het
gelegd, twee punten van den omtreltof van xangschikken der aanklagten,en op hetedict
de oppervlakte verbinden;- eigenljk ishet van den praetor volgde de uitspraak van de
een plmt, dat van alle punten van den 0m- centumviri alsdie eenerregtbank,welke het

trek of van de Oppervlakte eveuververwjderd is.Volgenslaatstgenoemdebepalingvindt
men alleen bj cirkels en bollen een middelpunt,- volgenseerstgemelde 00k bj andere

volk vertegenwoordigde.Zj hadden v00m1
veelte doen met verdeeldheden over nalatenschappen, met het stellen van voogdenymet

huweljks-aangelegenheden eni.Zjwerdenten

iguxenenligchamen.- Hetcentrum vanzwaar- getale van 3 uit elken tribus)en alzûo ten
te ofhet z'
waartepll
'
nt is in denatt
lurkundehet getal
e van 105uitde 35tribusgekozen,en
punt, hetwelk men Ondersteunt, Om hetlig- ln den tjd del'Keizersklom htm aantalt0t
chaam onbewegeljk trdoenbljven,enrondom 180. ln de dagen van Angltstus werden de
het eentr- trJs bewetnn.q wentelteenligchaam decemviri (tienmannen) voorzitters van dat
ofeen Btelselvan ligchamen!terwjlhetcen- collégie en het oppervoorzitterschap perd betrum van botsing hetpt
m t1s,waar een lig- kleed door den praete 5 zj verdeelden zich
chaam een ander ligchaam moet treâbn om in 4 afdeelingen (consilla), die afzonderljk
hierop met volle krachtte werken.- In de of te zamen de processen uit den weg ruim-

kel
jk
qs%vetenseltap is het centrum de troepen- den. Vooralten tjdederKeizerswaren deze
verzameling,d1e zich geduxende een slag tusschen de beide vleugels bevindt.In den xegel
iszulk een centrum het sterkst en het OVe1*hoop werpendurvanlevertmeestaleenebeslissende zegepraal. Voorheen,toen men minder
goedgebruik wisttemaken vandereserve,was

hetgemakkeljker,hetcentrum aanhetwjken

te brengen dan thans,en een krachtige aan-

val op hetvjandeljk eentrum waseenegeliefltoosde taktiek van N apoleon I, welke hem

vûoralbj Austerlitz uitstekendgelukte.- Op

regtbanken zeer in aanzien,omdatde regtsgeleerden tlâk alleen doorhunnewelsprekend-

heid konden schitteren,terwjlvoor 'toverige
de regtszaken niet meer in het openbaar behandeld werden.Wj vinden deinBtelling (1%
centumvirihetlaatstgenoemt
lin hetjM r395
na Chr., - in den tjd van Jùstinianwsw%
zj reedslang verdwenen.
Centuria, afgeleid van eento (honderd),
was bj de Oude Romeinen eene verzam eling
van om streeks 100 personen Ot'zaken,en in
het bjzonder werden de 193afdeelingen 4er

het gebied der staatkunde geettmen dennaam
Vlm Conto m M X 00n0 g<O0P V211Pa<l0m0ntS- klassen van hetRomeinsehe volk,volgenshet
leden, die, zonder Juist in het midden der vel*mogen der ingezetenen doorSerlûusTIlR>,
vexgaderzaal zitting te hebben, zich in het met den naam van centuriën bestempeld.De

midden bevinden tusschen de uiterste(radieale hoogste klasse bt
l uitnemendheid classis geen gestreng-conservatieve) partjen. Het ont- naam d en burgers bevattende, die ditissimi
breekt in het Engelsche Parlement)waarm en (rjksten)heetten,omdatzjovereenvermogen
slechts W higs en Tories onderseheidt;daaren- van ten minste100000as(ruim 38000gulden)
tegen vindtmen hetin DuitschlandenFrank- konden beschikken?telde 80centuriën burger:
rjk. Hetheettdââralleen regtvan bestaan, en 18 centtlriën rldders. De leden der volwaar het zich tegenover twee uitersten stelt, gende klasse, ditiores (rtjkeren)genaamd en
die beide gevaarljk zjnvoordemaatstt
happj. 75000 as bezittende,warenverdeeldin 20cenDikwjlseehterwordthetgevormd dooxpoli- turiën,- de derde, die derdirites(rjken)
tieke weerhanen, door mellschen)die onder, metalthans50000as,desgeljksin20centuriun,
de leus van gematigdheid gebrek aan moetl - de vierde,die dermedioeres(middolmMiverbergen,om bepaalde beglnselen teverdtldi- gen),met25000 as0ok in 20,- endevjttle
gen,endoorintrigtlanttln,dieliefstm etallepar- mct 12500 asin 30.Doze vjt'klassen omslotjenhetllon,teneindeeigenOogmerkenteberei- ten de wèlgezetenen tassidai, locupletes),
ken.Dikwjlsishetcelltrt
mlnûgwedel
*inai'
dee- doch de zesde,slee,htsêénecenttu'iavormende,
lingengesplitst.AlellhadbjvoorbeeldindeFran- bevatte de amnen (proletarii, capite censi,
scheKamervan Al
kevaardigden tentjdevan aerarii),die enkeleen hootdgeld betaalften en
V.
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uikesloten waren van alle openbare ambten, deswege den naam ontvingen van pcenturiaalsmede van de krjgsdienst.Eigenljk g01d toresMagdebllrgici'',werden zjin1559- 1574
deze 6de afdeeling nietvoor eene klasse.Tus- op kosten van Protestantsche vorsten en
schen de beide hoogste klassen bevonden zich aanzionljken te Basel in de Latjnschetaal
Q centuriën van handwerkslieden,zooals wa- gedrukt. Zj onderscheiden zich door eene
pensmeden enz.,die hetleger volgdenjen na scherpe critiek en door eeneheftige polemiek.
de 4de ltlassehad men 2 centuriön pjpersen om zich hiertegen te verdedigen,schreefde
hoornblazors (2 centul
4ae tubicinum et C01'- Cardinaal Cesare.
ft/
t
rplip(Baronius)zjnepAnnicinum).Bj de 5 eersteklassen bestond de nales''.- Gemeldecenturiën zjnlatergedeelééne helft der centuriën uitjuniores,Jonge teljk ofin*uittrekselbj herhalinginhetlicht
mannen van 17 t0t 45 Jaaroud,diein de verschenen.
dienst te velde buiten de stad moesten voorCephaëlis Swart, is de naam Van e0n
zien, terwjl de andere helftgevormd werd plantengeslacht uitde familie der Rubiaceën.

d0or seniores, die t0t verdediging der stad Hetonderscheidtzichdoorzjnet0tbloemhoofdachterbleven.Volgens Niebultr was hetvermo- Jes vereenigde bloemen meteen Omgekeerdgen van 3burgersdereersteklassegeljkaan eironden kelk m et e0n s-tandigen zoom ,
dat van 4 der tweede,van 6 der derde,van en dooreenetrechtervormige s-spletigebloem'12 der vierde en van 24 dervjfdeklasse, kroon, korte meeldraden, een Q-spletigen
en zôö was 00k de verhouding van hetstem- stempelen eenezhokkipe,2-zadi4e bes.Het
regt ill de comitia.In de lagere klassen was omvat hcesters en krulden, die ln Amerika
he
t
a
a
n
t
a
l
b
u
r
g
e
r
s,
i
n
e
l
k
e
c
e
n
t
u
r
i
a
alzoo
groetjen en gedeelteljk t0tdegeneeskrachtige
ingedeeld,veelgrooter dan in de hoogere.De behooren.Daarvan noemen wj C.J/dcccf
flzl/zl
eerste klasse bezat althans de helftvan het AicA.of echte braakwortelplantmet een eerst
nationaal vermogen, en m0n meent0r uit te kruipenden en vervolgcns opgerigten stengel,
kunnen opmaken, dathetaantalRomeinsche langwerpig ronde,van onder viltigebladeren,
burgers bpna 85000 bedroeg. De verdeeling bj 12-ta1len vereenigde) witte bloemen en
in centuriae had grooten invloedOp deburger- donkerpaarse bessen. Zj groeit in dichte
ljke aangelegenheden en Op dekrjgszaken. 'iouden en dalkloven Van Brazilië en levert
Erwaseen td
'd,waarop de wetgeving enhet debruineipecacuanha-ofbraakwortels,waarvan
staatsbestuur uitging van decmitia cezd/vrïcfl. hetpoedcr in de geneeskunde a1sbraakmiddel
Dayr voorts hetvermogen den burgerplaatste gebruiktwordt.O0k de wortelvan C.mlteosa
in e'êne der klassen en centuriën en alzoobe- op Cuba en Martinique kan daartoe dienen.
paalde,op welke eerambten en waardigheden,
Cephalanthera zïc/z.isde naam vaneen
z00 burgerljke als militaire, hj aanspraak plantengeslaehtuit de familie der standelkruiha4, ontstond er eene aristocratie van den den (orchideën). Het omvatfraaje soorten,

rjkdom, tele
wjl00k aan dePlebserszekere zooals C.pallensAfcA.metrroote,geelachtig-

regten werden toegekend.Intusschen hadden wi
ttebloemen,- C.dl.
:z
/pllcAïcA.metwitte:
de rjksten het overwigt, daar elke centuria aan de lip geel-gevlekte bloemen,en C.rllrl
slechts éêne stem uitbragten de 98 stemmen Rich.metpurpemoode bloemen.Zjgroejenin
Van de eerste klasse tegen de stemmen der de wouden der Midden-Etlropésche bergstreek.
overiye klassen meer dan opwogen,hoewel Cephalanthus L. is de naam van een
zich ln deze laatste veel meer bprgersbevon- plantengeslacllt uit defamilie der Rubiaceën.
den. Daarover ontstond meermalen verdeeld- Het onderscheidt zich door bloemen,die op
heid in de volksvergaderingen.Door deindee- een behaardenbloembodem zjningeplant,door
ling in klassen werd tevensbepaald,bjwelk een hoekigen,4-tandigenkelk,eene4-spletige,
corps zj, die t0t deze of geene klassebe- btlisvormige bloem kroon m eteen langenstamhoorden? moesten dienen.Iedermanipulusvan per,en eene lederachtige,z-hokkigezaaddoos.
een legloen bevatte 2 centuriën, van welke Het omvz heestersmet tegenoverstaande blaieder,door een centurioaangevoerdt30triarii deren en eindstandige bloemhoofdles,in O0stof 60 hastati of principes bevatte. De.cen- Indië en de warme gewesten van Amerika

turio werd somtjdsd00rdetribunimilitares,
somtjds 00k door den opperbevelhebberbenoemd; Op zjn helm was het nommerder
cohors(bende)te lezen,waartoehjbehoorde,
en hj bediende zich van een wjngaardtak
(vitis),om de soldaten tetuchtigen.Deeerste

groejende.De meest-bekende sool.
tis C.pccïdentalis.
r.,een heester,die2% Ned.elhoog
wordt en witachtig-gele,fraaje,welriekende
bloemendraagt,welketrosvormigehoofiljesvormen.Zj groeit inde moerassen van NoordAmerika van Canada t0t aan Floridaenlevert
centumo
' van een legioen werd 00k primipilus in haren bast een zweetdrjvend middel.o0k
genaamd;ieder centurio koos2onder-centurio- geeft een afkooksel van de takken aan w 0l
eene schoone bruine kleur.
nesen 2 vyandeldragers.
Centurlones M agdeburgensis,ziehet

volgende artikel.

Cephalaria Rehrad. is de naam van eeu

plantengeslacht uit de familie derD%saeeën.
tenturiën (Maagdenburgsche)noemtmen H et onderscheidt zich dooreendakpanvorm ig

de eersteProtestântsche Kerkgeschiedenis;zj
vexscheen in één deel in folio en bevat de
lotgevallen der Christeljke kerk in de eerste
13 eeuwen.Van hetJaar 1552 af teM aagden-

omwindsel en door bloemen,die een korten,
getandcn kelk en eene 4-spletige bloemkroon
bezitten. Slechts enkele soorten behooren in
Europa te huis, zooals C.alpina R. &.,op
burg onder de leiding vanvonXc&cr,Corvinvs, de Alpen in het zuidw esten van Zw itserland

Apdzlx/er, W'
Lgand en Judeœ bewerkt,die groejende)- C.&f4cx lO R.,9.,inFriaulte
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vinden, en C.c-fxroï#dd R.:
9.,in het zui- de ingezetenen Cephallenen en geefthun 04--

4en van 0nsNverelddeelaanjvezig.l)e bittere %%61ts (Ulysses)t0tgebieder.De belangrijkste
zaden Nvorden v00r bloedzulverend gehouden steden van dien tjdhebbrnwjreedsgenoemd.
en tegen huid-uitslag gebruikt.

Gedurende den Peloponne'sischenoorlogonder-

Cephalonia,0ok CfalonéaenCepl
tallenia wierpen zj zich aan de Atheners,en latçr
geheeten,is het grootste en na Corfk hetbe- aan de Romeinen. Strabo noemt Cephalonia
langrjlkste der Ionische eilanden. Het ligt eene wgkplaatsvan Romeinscheballingen,en
tegenover de Golfvan Patras,ten zuidenvan latere schrjversbeschouwen hetalseen deel
Santa Maura en ten noorden van Zante,eene derprovincieEpirus.Bj descheuringvanhet
oppervlakte beslaande van 16 Eqgeogr.mjlen. Romeinscherjk bleefhetbtjhetoosteljk geHetisin zuidoosteljkerigtingdoorsnedenvan deelte, doch verklaarde zich vervolgens onafden Monte Neroj wiens hoogste t0p - de hankeljk en stondgeruimen tjd OnderhetbeOros-ainos - 1700 Ned. elhoog en eenige wind der vorsten van Achaja.In 1224 werd
maanden'
vanhetlaarondersneeuw bedolven1s, hetdoorGajo,dentoenmaligengebieder,aanVeterwjlhetuiteinde- hetvoorgebergteCapri- netië gesehonken,dochin 1479doordeTurlten
met bosch is bedekt. Datgebergte geeft nu veroverd,waarna men de inwoners naarC0nen dan eenige ruwheid M n het klimaat,het- stantinopel bragt.Tegen debepalingenvanhet
welk voor 'toverige zeer zacht is.Van de vredes-verdrag verdreefeen Venetiaanschedel-

talrjke baajen zjn dievan Argostoli,Samos
en Assode grootste.Rivierenzjnerniet,maar
zeer goede waterbronnen.Debodem iserongemeen vruchtbaar,dewjldeteelgronderopeene
warme kalklaag rust,en denjvere inwoners
hebben dan 00k iedergenaakbaarplekje bebouwd.Men winterveelolie en wjn.
enniet

man,Antoniogenaamd,deTurkenenbevrjdde
het eiland van zjne Onderdrllkkers,doch de
Venetianen straften die trouweloosheid dflor4
schepen derwaartstezenden metkrjgslieden,

wraak-en roofzucht.Demannen zjn uitmuntçnde zeelieden en soldaten,- voortsbegeyen
zich velen vanhenindenoogsttjdnaarM0re
'a,
vanwaar zj graan en anderelevensmiddelen

voor de magt van Oostenrjk,werd Cepha-

die zich van Cephalonia meester maakten en
het wederom in hand> leverden van de Turken. In 1499 nam eene Spaansch-venetiaanveelgraan,doch het voornaamsteuitvoer-arti- sche vloot Op nieuw heteiland in bezit,en
ke1vormen er de krenten.Daarenbovengroei- toen de eilanders in 1571 doordeTurkenwerden geplunderd,bouwde men in 1595 de vesJen ermastik-ja10ë-en munaplanten.
De inwoners, wier aantal ongeveer 75000 tingAsso.- Vreeseljkeaardbevingenteisterden
bedraagt,zjn meerendeelsGrieken en onder- Cephalonia in 1766 en 1767. De welvaart
scheiden zich zoowel door hunne dapperheid kwjnde ertegeljk metdie derVenetiaansche
en hun ondernemingsgeest, a1s door hunne Republiek,en toen in 1797 Venetië bezweek

lonia eerst door de Franschen en vervolgens
d00r de Russen veroverd. In 1807 werd het
een deel der Ionisehe RepubliekjtweeJaar
medebrengen. De vrouwen bewerken den ak- later door de Engelschen bezet,in 1814onder
ker en vervaardigen potten en oliekruiken, Britschehoet
le gesteld,eneenigeJarengeleden

alsmede katoenen stoffen en tapjten van gei- aan Griekenlayd terqggegeven (1863).
Cephalor oda of Koppootigen is de naam
tenhaar. De hoofdstad is Argostoli, aan de
enerordevanweekdieren(mollusca),diewe1is
baai van dien naam jelegen, ûp wierkust e
zich desgeljks Lixoerl en de vesting Asso waar in alle zeeën,dochwaarvan thanslevend
verheFen!in de voorlaatste stadisdezctelvan slechtsweinigesook4entevindenzjn,terwjleen

den R. Katholieken bisschop van Cephalonia grûot aantal geslachten en soorten voorkomt
en Zante, en in laatstgemelde die van den in de oudere lagen der aardkorst.D e naam
Griekschen aartsbisschop.Men heeft er onder- vanpkoppootigen''is ontleendaan degedaante
scheidene versterkte kloosters.
van hun ligchaam .H et voornaamste gedeelte
U it den bloeitjd des eilands in de dagen daarvan is eengrooterondeoflangwerpigronde
der Oudheid is, behalve eenige muren,niets ingewands-zak, WaarM nj na eene min of
overgebleven; zelfs de beroemde tempel van meerduideljkeinsnoering,dek0p volgt,die
Zeus zbzlbt).
v op den Monte Nero is spoorloos in het midden van een kring trechtervormig
verdwenen.Alleen enkcle namenvanvoorheen geplaatste armen gelegen is.H etligchaam is
hminneren er den reizigeraan den oudentjd. omgeven door een zakvormigen m antel,die
Aan de oostkust lagen er w eleer de steden alleenvan voten en naardebuikzjdegeopend
Proni en Nesus;lliet vervandaarvel-lliefzich is, om aan hetw aterteegang te verschafen
de Romeinsche kolonie Petulia, en aan het t0t de kieuwholte,en daarbj zietmen eene
uiteinde der baai,waar zich thanseenigearm- treehtervormige buis, t0tuitwerping van het

zalige hutten bevinden,1ageenshetluisterrjk
Same.Bj Argostolivindtmen de botlwvallen
van Cranii,en bj Lixoeridievan Pale.
HethedendaagscheCophalonia,bi
jHomerus
onder de namen Same of Samos bekend,
heette weleer oolt Epirus Melaina (Zwaxte
Epirus),en later Cephallel
zia.Men zegt,dat
het 4ien naam ontvangen heeft van Ceph,all's,
die na hetverlnoordenzjnergemalin derwaarts

ingesltlrpte waterbestemd.Ter zjdevan den

ltop bevinden zich 2 groote,meestaluitpuilende en zamengestelde Oogen. D0 vermelde

armfm zjn spierverlengsels,die zoowolt0tbewegingswerktuigen dienen a1st0thetgrjpen
der prooi en veelalmetzuignaplesot'hakelz
zjn voorzien.Daal
qnedeltrtlipelzdecephalo-

pöda in omgekoerde houding langs dengrond,

terwjlzj bj h0tzwemmelzdevogrtstt
lwende

vlugtte en van de inw oners het opperbevt!l boweging vooralontleenen aan deademhaling.
over het eiland ontving.ReedsHomerttsnoamt Yan de thans levendesoorten zjl
zsl
echtswei19*
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nige van schalen voorzien,- vele bezitten

die in de pedaante van gekroesde blaadles
un de rugzjde in den manteleen been,en aan beide zpdtm uit den mantel te voorschjn
alle hebbeninhethoofdeenkraakbeenachtigen, treden. Aan den voet van elke kieuw vindt
uit onderscheidene stukken zamengevoegden men e0n ruimen slagaderljken zak)die het

schedel. Hunne huid is doorgaans ruw, le- lichtroode of paarse bloed voortstuwt naar
derachtig en met 0en0 dunne opperhuid be- het hart. Dit laatste heeft de gedaante van
kleed, en in dehtlidliggen eigenaardiyecel- een rondon oflangwerpigen zak,vanwaareen
len, die zich door middelvan vezelsln het belangrjk bloedvatlangsde maag en dekeel
levende dier uitzetten en zamentrekken en naarhethoofilloopten zich metzjnetakken
met paarse, roode, gele en bruine kleur- uitstrekt naar de maag, de lever,dekeelenz.
stofen gevuld zjn.Doordien deze gedurig te Eene kleinere slagader voorziet de ovcrigeinvoorschjn treden,vertopnthetdiereenpmch- gewanden van bloed.Daarenboven bezitten de
tig en gestadig afwisselend kleurenspel,dat cephalopöda twee afscheidingswerktuigen,na-

0ok n0g eenigen tjdna zjn d00dvoortdutlrt. meljk aan deaderen,diehetbloed naarde
De schalen,die men bj enkelesoorten aan- kieuwen voeren,knolvormige ligchamen,die
treft,zjn zeerdun enbroos,endebewegings- men a1snieren kan beschouwen,daarzj pis-

werktuigen bestaan uitspierbundels die men stof en piszuul'afscheiden,- en in den zak ,
van elkander kan scheiden.Demantelbestaat waarin zich de lever bevindt,een peervormi-

hoofdzakeljk uitkringvormigevezels,waar- migen buidel, di0 met eene buis nabj de
d0or vooralde kieuwholte krachtig zamenge- achterste opening uitkomteneeuebruinekleurtrokken en hetwater met geweld uitgespoten stof- desepia- bevat.Bjdezedierenzjnde
kan worden.Is nameljk die holte zooveel geslachten gescheiden en de voortplanting gemogeljk met water gevuld, dan wordt zj schiedtdoorbevruchteejeren.Bjvelegeslachdoor het dier gesloten,dat daarnahet vocht ten hebben de mannetlesen wjfjesdezelfde
uit reeds verm elde trechtervormige buis m et gedaante,doch bj sommige zjn demannet
jes
kl'acht wegstuwt, zoodat het hierdoor eene zeeronaanzienljk,zoodatzj Opwoekerdieren
achterwurtsche beweging erlangt.De armen geljken, die in den mantelderwjfjeshuiszjn verschillend.BjdeParelbooten(Nautilina) vesten.Deejeren zjn veelal door een netkunnen zj terllggetrokkenenondereenvleezig vormig gerimpeld dojervlies en eene hoorndeksel geborgen worden, en bj de overiye achtige schaalomringd)en op eene eigenaargeslachten zjn zj 1=1
*debinnenzjde- dle dige wjze in massa'
szamengevoegd.Zj vorva
n den mond - met eene enkele ofdt
lbbele men btj de inktvisschen peervormigecellen,
@@
rp zuignapjes bezet,waarmedehetdierzich die t0t trosson vereenigd en onder den naam
kan vastzuigen.Dezuignapjesgeljkenopkop- van zeeschtli:aofzeedruiven bekend zjn.Anbekersvan getah-pertslaen werken Opderge- dere geslachten leggen langereeksen vanejeljke wjze;veelalzjn zj aan den zoom met ren ,die vervolgens wordelzopgehoopt.DePahoornachtige tandlesbezetofvan een haakle pierbooten voorzien ieder eimeteen langen
voorzienyendevang-armen kunnendoorgaansin draad,dien zj aan hunneschaalvasthechten.
afzonderljkesrondom denkopgeplaatsteschee- Alen verdeeltde koppootige wrekdieren in
den ingetrokken w orden. H et zenuwstelsel 2 ga-oepen, nameljk in vierkienll
ngetten t'
tveeder cephalopöda 'is zeer ontwikkeld.De ver- 7Jdîf,
?J.t
ps. De rierkieuwigen (Tetrabranchiata),
melde schedelisringvoluigenomgeeftdekeel; wier schalen in velerleivorm en in de oudste
hetzenllwstelselverdeeltzichhierln2hoofdtak- bezonkene lagen voorkomen,hebben schalen
ken.De eenegaatnaardenmond,endeandere met vele kam ers, van welke de laatste veel
vorm t de gezlgts-,retlk-en gehoorzonuW en, grooter is dan de voorgaanden en hetdiertot
alsm ede die van de armen,van den m antel woning dient.Bj den toenemenden groeivan
en van de ingewanden.Van de zintuigen be- hetschepselwordtde schaalnaardevoorzjde
zittenvooraldeoogeneenegrootevolkomenheid. grooter, ter&vjl e0n gedeelte der achterste
De oogappel ism eestaldooreenekringvormige ruirûte alste klein gew orden voorden bew ohuidplooi omgeven, die de plaatsvan 00gle- ner,ledig bljft.In zulk eene,in kamersverden bekleedt.Tusschen deze bevindt zich het deelde schaal vindt men eene sipho ol'door
doorschjnendhoonavliesendaarachterdevrjeen alle kam ers loopende buis,waarin zich eene
van vorengeopende ooqappel.Dezebestaatuit ?eesbevindt,waarmede het dieraandeschaal
een kraakbeenachtig vlles,hetwelkdoordege- ls vastgemaakt.Ditlaatste heefteenigzinsgezigtszenuwen is doorboord.De lens,door ge- steelde O0g0nj korte vangarmen mettalrjke
melde vliezen omhuld,heeftde gedaânte van voeldraden (tentacula)in plaatsvan zuignapeen dubbelenb01,endeinsnoeringtusschendeze Jes,een mantel,dievan voren mettweeoyetwee bollen isvoorzien van eenpeezigen band, ningen voorzien is,4 kieuwen en geen sepladie de lens op hal'e plaats bevestigt.De ge- zak.Van dezedieren zjn n0g maareen paar
hoorwerktuigen bestaan uit een poervormig soorten in leven, nameljk de scheepsboot
zakje meteen onxegelmatigen,uiteenigekris- (Nautilus L.
4 en deparelboot(Natltapompitallen zamengestelden gehoorsteen enliggenin litls.r.),terwjldenavelbopt(Nautiltlsumbi2 bolvormige ruimten in hetOnderstegedoelte licatus)t0tde zeldzaaluhedenbehoort.Daarenvan den kop.Daar m en er voorts beginselen bove
vi
mcn
een
oo
slachnten
,ndt
die
bjka
nsgri
n t aantal t
bssiele gealle vormingen te
M ntreftvan reuk-ensmaak-organtm,schjnen
de cephalopöda toegerustte wezen met al de vinden zjn en o0lt de bekende ammonieten
zintuigen der meest-volkomene gewervelde omvatten. De t'
t
reek'
iel
avi
yen (Dibranehiata)
dieren.De ademhaling gesehiedtdom'kieuwen, zjn in onze zeeën veel talrjker vertegen-
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woordigd dan de vierkieuwigen in vroegere 0n illden tempd van Ampbiaralts te Oropu:
tjdperken.Zj vertoonen zich eerstiudeJura- een heiligdom aan hem ,aan PanenAekelows,
lagen en onderscheiden zich (
loorhunneonge- benevens de Nymphen. Men meende,dat de

Bteelde oogen,door8 of10 armen van naye- OFeranden,ter zjnereere in den stroom genoeg geljke lengteen mettalrjke zuignaples worpen, weder te voorschjn kwamen in de
wel eens 120 paar aan elken arm - of CaC
stalischelron.
hoornachtige haken voorzien,eendilkkenvleeeraechl (Giuseppe), een beeldhouwerj
zigen mantel met ééne opening - de viem werd omstreeks het jaar 1760 geboren te
kieuwigen hebben er 2 - en door2kieuwen. Rome, werkte in 1782 te Londen, maar

De schalen zjn nietin kamersverdeeld,doeh maakte hiergeen opgang)zoodathj zith in
wel op eigenaardige wjze gevormd.Hiertoe 1790 naar W eenen begaf en vervolgens naar
behooren de volgende familiën:de aehtroeters Amerika.Nadat hj zich om zaken vandaar
(Octopoda)met8vangarmenrondom denmond, naarTtaliëbegevenhad,vervaardigdehjteMieen min of meer bolvormig ligehaam en geene laaneenborstbeeldvanBonaparteswerktejverig
schaal, met uitzondering van hetm erkwaar- m pde tot stiehting der Republiek en trok in
diggeslachtpapierboot(Argonautaly
- endetien- 1799metde Franschen naarParjs.Zoodrahj
eoeters (
h van het opperDecapoda) die, behalve genoemde 8 bemerkte, datBonaparle zie'

armen, n0g 2 langereendaarenboven 2 zj- gezag wilde meestermakentnam hj hetbevinnen aan den mantel en een witvischbeen sltlit Om hem te vermoorden,en natlel'
de hem
in den rug hebben. Hiertoe behoort hetge- methetvorzoek,om noqmaalseenst
andbeeld
shcht Sepo Ofdat der inktrisstl
telt,alsmede vanhem tem ogenvervaardlgen.Toenh0m 4itgedatderBelemnieten (zieonderdezenamen). woigerdwerd,vormtlehi
jmetToplno-Lebrunj
Cephalus, een Attisch held, een zoon Arena e1z DemeL'rilleeene zamenzwering?z00van Deion uit Phods en Diomede,eene t
loch- dat hj den 18f
1en Oetober1801 in hotshtenis
ter van Xwtho.Hj wasdegemaalvan Pro- renomen en d0n 3den Jantlarj 1803 geguillocri:) eene dochter van den Attischen koning tlneerd werd. Bovengenoemd borstbeeld beD dcAfAel.
v,enwerd d00r.
Eos(Aur0ra)bedeeld vindtzich in de Glyptotheek te Miinchen.
metdegave,om iederoogenblik vangedaantete
Ceram is het groûtste der Ambonsche
kunnen veranderen.Hj wenddezeaan,om de eilanden en ligtin den Molultschen Archipel.
trouw zjner gadete beproeven.Peocriswas Het behoort gedeelteltjk onder de residentie
niet bestand tegen die proef en ontvlugtte, Amboina,gedeelteljk olzder dievan Banda,
tbor haren man verstooten,naar Creta,waar en men vindt het ten noordoosten van AmArtemo (Diana)haardenhondLaelapseneene boinaOp2045'30//t0t3051'Z.B.,en127057 t0t
Jagtspeerschgnk,waaraangeen wildontsnap- 131053' 0.L.van Grcenwich, terwjlhet
pen kon. Nadatztjechtermetharen gemaal in Groot-en Klein-ceram verdeeld is,verbonverzoend was,vereerdezj hem diegeschen- den door de landengte van Toaoeno.Het beken. Toen zj later vermoedde,dat hj een slaateeneoppervlaktevan346(Dgeogr.mjlenj
minnehandel met Eos had aangeknoopt,sloop is zeer vruchtbaar en doorrotsachtigestranden
ztj hem na op de jagt, en toen Cepltaln omgeven.Aan denoordkustzjn eenigebaaihet geruisch hoorde, dat zj in het bosch jen: zooals die van Hatoewien Sawaai,en
de zuidkust heeftmen er 3,van w elke
maakte, wierp hj de nooit-missende syeer aan
derwaarts, zoodat zj hetaanstondsbestlerf. die van Hoeamohelhetverstlandwaartsloopt.
De ongeltlkkige echtgenoot, door den Areô- Eene hooge bergketen schrjdtoverheteiland
pagus t0t altjddurende ballingsahap veroor- voort,en de aanzienljkste piek,Noesa-lleli
deeld, nam deel aan den togt del'Thebaners geheeten, is l'
tlim 3000 Ned.elhoog.Op de
o
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t
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le Teleboeël's,stichttebj hetveorgebergte Leucates een tempeltereerevanApollo hooge bergen, nameljk de Salagor en de
en wierp zich vervolgens,t0tverzoening van Trier.Talrjke rivieren (lalen van d8 bergden m oord, van de rotsen in zee.Volgens keta:laf,om vallejen,woudenenveldentebeOridil's veranderden beideineksters,dochvol- sproejen, zooals de Roewâta naar de baai
gens anderen vestigde Cephalws zich op Ce- van El
qapoetih stroomende,deBobat)diein
phallenia en werd er de stamvader van het de baal van Teloeti valt, de rivier van
geslachtvanOdnseu,
%(Ulysses).O0kdoortoo- Sawaai zich naar de baai van dien naam
neeldichters is deze stofmeelqnalenbehandeld. spoedende,enz.Men meentl dater ooksteenCepheus,0ok welAndeomedaeytxfe'
r(de kolen tevinden zjn.
jk omvaterherten,wildezwjVadervan Andromeda)genaamd,iseen ster- Hetdierenrt
rebeeld aan den noordeljkenhemeltt
lsschen nen,eivct-katten,varkens,zeekoejen,wilde
den Kleinen Beer,den Draak,deZwaan,het rtmderen en geiten, voorts allerleivogelen
Kleine Paard en Cassiopeia.Hetis te vinden en visschen.Er zjn prachtigebosschen met
0P 2900--600 rogte klimming en 550- 800
noorderdeclinatie on telt 3 sterren van de
tlerde grootte. Volgens Eratôslltenes was Cez6ff,
9 een koning der Adhiopiërs.Het sterre.,7
beeld bezit volgens I'lam8teed 34 sterren.

vele bruikbare houtsoorten, en totde voortbrengselen van den bodem behooren erroode

rjst, sago, klappornoten, maïs,stlikerriet,
pinang,atap en aal-dvruohten.
Dekustbewonersztln Malejers)diegedeelCephissus,een riviergod in Boeotië?was teljk de Christeljke en gedeelteljk deM0de zoon van Pontns en Tltalassa en de vader hammedaansche godsdienst beljden en zich
van Dioglnia,bj Oridiusdie van Naveisslts. met de vischvangstbezig houden.In hetgeTe Argoliswaseen tempelaan hem gewjd) bergte wonen Alfoeren.In sommigen dorpen
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bestaanChristeljkegemeentenOndm.hetopzigt Gri
eksch Kivaq)alzûûgyheeten,gat'ondcrwls
van inlandsche schoolmeesters.De strandvol- in de Grieksche en Latjnsche talen teD00rkeren vormen een genzengd ras van Boegi- nik en later teLeuven.Hj Onderwierp zich
nézen, Macassaren, Tabellorézen, Balinézen te Utrecht aan een examon, om vervolgens
en Papoea's,die veel door pgkken en derge- de priesterwjdiny te Ontvangen) doch daar
ljke ziekten worden geteisterd. Men schat hj een grammatlcalen regel niet naareisch
het aantal inwoners op 90000 ofmet die van verklaren kon, werd hj afgewezen met de
het binnenland op 140000.Het koppensnellen vermaning om zich op de gramm atica toe te
is er,vooralbjdeleden van hetgeheimzin- leggen. Hj verhaalde die belegening aan een
ni4 Kakian-verbond,n0g in zwang.Hetland leeraar der hoogeschool te Leuven,die aan
is ln vierhoofddeelenenonderscheideneregentsckappen verdeeld. Er wordt eenige handel
gedreven metNieuw-Guinéa en met de Aroeen Kei-eilanden.De hoofdplaatsisKarin,waar
ziclzeene bezptting bevindt.W ahaa'i, aan de
11001*(
1k11st heeft eene uitmuntendc haven exz
wordt wel eens door walvischvaarders bezocht.
Ceram -baoet of Cramsehe .
rïltrzîtfez
l is

de examinatoren voorhield, h0e onverstandig
het was, den geleerdsten man van geheel
Leuven,volgens hetgetuigenis van Ertumns,
z($($ te bphandelen1waarna zj hem terugrie-

Maar,Gisser en KeFar?waar omstreeks3000

en pprim us et secundus dialogus B.J0-

pen en toelieten.Hj werd voortshoogleeraar
te Leipzig, maar voldeed er weinig,omdat

hj niet afkeerig genoeg wasvan deHervorming.Daarom keerde hj naarLeuven terug,
gaferonderwjsin deGriekschetaalenoverde naam van eene groeq eilanden in den leed erin den bloeizjnerJaren opdenzosten
Molukschen Archipelten zuldoostenvanCcram April1530.Hj schreefeen pLexicon Graecoen t0tde residentie Banda behoorende.Debe- Latinum (1524)''
rDe sono literarum,
woozit
le eilanden zjn Keëng,Keloe,Kilwari, pr
a
e
s
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Mahommedanen gevestlgd zjn.Zj behooren annis Chrystomi de sacerdotis dignitate etc.
t0t het Maleische ras en houden zich vooral (1399)''.
bezig met hetplanten van sago-boomen,als-

me
de met de vischvangst.- Men reeftdJn
naam van Ceram-Laoetook aan ééndlereilanden, hetwelk 2 geogr.mjllang en 1 breod
en ihansonberpondis.
Ceraphanlen is de naam van doorschjne de beelden,die van was en 00lt welvan
zeep vervaardigd worden.Mensmeltnameljk

Ceratonia,zie 8t.Jans-broodboom.
Ceratophyllum , zie:Rbornblad.
Cerbera L. is de n% m van een plantengeslacht uit de familie derApocyneën.Het0nderscheidt zich dooreen s-deeligenkelk, 00n0
trechtervormige bloemkroon met s-spletigen
zoom , een schildvormigen stamper, waaraan

de helmknoppen zjn vastgehechten eene 1was metterpentjn-olie en spreidthetuitop of z-zadige steenvrtlcht. Het muvat boomen
eene vierkante glasplaat, en men bewerkt en heesters uit de lteerkringslanden metgroote
daarna het was met ivoren naalden van ver- bloemen.Zj bevatten melksap,en sommige
schillenden vorm ,om igtlren aan te brengen, sool4en zjn vergiftig.Van desoorten noemen
hetwelk geschiedt door het was ten behoeve wj:C.Altorai.
f.,cen fraajen,altjd-groenen,
der lichte partjen weq tenemen en ten be- in Brazilië groejenden boom met eiNnd-ellip-

lloeve der schaduw en dlkker te maken.Isde tische,spitse,lederachtige bladeren en groote
plaat gereed, dan brengt men er een rand gelebl
oemen,Feplaatstineindstandigetrossen,
omheen en giet er een gipsbrg op.Zoodra een zeer verglftlgen boom , zoodat men de
vi
ss
c
hen
bedwelmen kan door het hotltinhet
dezeverstjfd en droog is,neemtmen zeweg
en men heefteenvorm ?waarmedemeneenwil- water te werpen,- C.lccfcel Hamilt.,die
lekeurigmntalwas-afqletselsvervaardigenkan. op de M olukken grocit,zeer dik w ordtenin
Cerasm e is het ln water onoplosbaar ge- bladeren en bast een purgeermiddel levert,
deelte van kersenboomgom , en men ver- terwjl m0n Olie perst uit de zaden,- C.
krjgthet,wanneer men deze laatstezoolang Odqllam R àmilt., die 5 t0t 8 Ned.elhoog
met water behandelt totdat alle oplosbare Yiordt,in oost-lndië groeiten vergiftigezaden
deelen verdwenen zjn.Het komt nagenoeg voortbrengt,- C. 7't-.qAI 8ims.,die opMadagascar groeit en vruchten drae ttergrootte
overeen mrtbassorine.
Cerastlum , zie:Hoornbloem.
van perziken,wieramandelachtigekernen zeer
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e#nlra
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lt
f vergiftigzjn,zoodatzeinhetgods-oordeeldoor
W aS
beschuldigdeli gebruikt worden,- C. Fâe,
/
1
&

(ceratum gimplex)bestaattlit5deelenoljven- /2. L.een fraajen Zuid-Amerikaanschenboom
olie çn 2 deelen wit was en wordt o0k meteen bjtend en giftig melksap,datgoede
weldooraetherischeoliënwelriekendgemaakt. diensten bewjst bj den beetvan vergiftige
Verft men ze rood me' alkanna, dan ont- sl
angen,- C.J'
rlficpdm Roœb.
,een prachtigen
staat de1*oodewaszalf(C.rubrum)oflippen- heester met gladdetakken,tegenoverstaande,
pomade.De gele waszalfbevatterpentjn en langwerpige bladeren en fraaje rozenroode
geelwas,en de groene(C.Aeruginis)groen- bloemtrossen, - en C.laurt
Lfolia WPJ.Cab.
,
spaan en is een bekend middel tegen lik- een lagen Oost-lndischenheestermetbladeren,

doorns. De Bourgondische harswas-zalf (C ,
resinae burgundicae) bestaat uit geel was,
BoCuer
rgoat
kzdljnus
sche(J
ha
ac
rs
,schapenveten terpent
jn.
obus),eigenljkJacobFdl
/v ,

welke op die van den laurierboom geljkenen
metzeer welriekende bloemen.Menvindtdeze

gewassen in groote oranlerieën,waarzj eene
warmte vereischen van 12- 170C.
maar n=r zjn geboe eplxlts Hoorn (in 't Cerberus, de veelhoofdige hond der On-
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derwereld,wasyolgensHeslodltseen telgvan dezen getb od.Volgens Orldins waren deCerTypkaon en Fcbidna. Hj bezat50koppen, copes een mythisch volk op de vulkanische
den staartvan ff?n draak,eene maanvan 100 eilanden Inaxime enProchyte,tegenoverCam-

slangen,en een '
vergiftigen adem en speeksel. panië.Zelts(Jupiter)riephen op,om tevech-

Bj zjn geblafssddertdeheljen wanneerhj
zich van zjne 100 ketenen heeftlosgerukt,
kunnen zelfs de Furiën hem niet overweldigen.Alsdeurwr hter van den Oreusbelethj
de schimmen,hun akelig verbljfteverlaten.

ten tegen dereuzen (Titans),doch zjontvingen de sûldg en dreven toen den Bpotmet

papavers en honig zamengesteld of door den

van Castilië. Zjn zoon Alfonso de3. Cerda

hem en werden door dien G0d in apen veranderd.

Cerda (de 1a)isdenaam vaneenaanzienZjn holbevindtzich aan de overzjdevande ljk Spaansch geslacht,hetwelk Feenando &
Styx en volgens Apollod6r'
us aan den mond la O6r(
b ,oudsten zoon van AltbnsusX ,k:van de Acz
heron. Avillen levenden zitt
h naar ning van Castilië enLeon,t0tstamvaderheeft.
den Hades begeven, dan dienen zj hem te Hj huwdein 1259meteefzedochtervan Lotemm en d00r muziek, door eene massa uit Ao'
i/à IX en overleed in 1275 alsstadhouder
stafvan M ercurins'
..
/prt
rcl:,
v(Hercules)sleepte moest in 1284 het koninkljk gezag afstaan
hem gebonden naar Heracléa;uitzjn gittig aan zjn jongeren broederSancko,begafzich
speeksel ontsprûothet aconitum ,en Heraeles

nnar Frankrjk, waar hj door Ph'
%l%s t?e

was eenigen tpd razend van den beet,hem Roltoonemet de baronnie Lunel beleend ent0t
door Cerber'
lts toegebragt. - Een sterrebeeld stadhouder vanLangtledocbenoemd werd.Hj
lgravin Mahald
aan den noordeljken hemelontving vanHere- stichttemetzjnegemalin,dt
lilts den naam van Cerberlu.

de Oldz-pozf, het huis Medina-Celi. Hiertoe

Cerboruco is de naam van een Vl1l1rSPtl- behoorde:

D0n J'
tçan de la Cerda,hertog ran * d#1tzwenden berg in Mexico in den Staat,Jalisco,
niet ver van den mond der Ri0 Grande de Celi,geboren omstreekshet Jaar1540.Hjwas

Santiago.Hjis 1351 Ned.elhoog en decirkelvormige krater bezit eene middelljn van
80 of90 Ned.e1.Den 24sten Febrt
larj 1870
barsttehj onverwachtl0sen vuldeeenekloof
ter diepte van omstreeks 90 Ned.elmetlava,

terwglondervreeseljltonderaaldschgedruisch
eene rookkolom zich ter hoogte van 400 Ned.
elboven den vuurmuilverhief.

onderkoning van Sidliëen kavarre enstaatsraad van Phili
ps.
!'
$ koning van Spanle,en
kwam xeedstegeljk metAlrq inaanmerking,
om t0tlandvoogd de< Nederlanden te worden benoemd.Ditgeschieddewerkeljk,toen
Alva op zjn verzoek uitdiebetrekking ontslaqen werd.Hj vel
-trok derwaartsden lsten
Me11572met4700rl0g-enkoopvaardjschepen.
Den loden Junj bevond hj zich vôôrSluis,

Cercls L., een planteng?slacht uit de
familie derpeuldragers (
Leyuminosae))onder- en hetgelukte hem ,aldaar meteenige kleine
scheidt zich door een krulkvormigen,s-ta1z- vaarttligen te landen, terwjl er 5 aan den
digen,bultigen kelk,5 met nagels voorziene grond geraakten en dool'deZeeuwengenomen
bloembladen,10 vrtl
'e,ongeljke meeldraden werden; trouw ens al de rjk-geladene koopen eene dunne: veelzaklige, van onder open- vaarders vielen in hunne handen,enalleende
ldelspringende peul.Het omvatboûmen metenkel- oorlogschepen kwamen behouden te Mic
voudige, hartvormige, veelnervige bladeren, burg.
die eerst na de bundelvormig zamengevoegde
De hertog vertrok overBrllggeenGentnaar
bloemen tevoorschjn treden.Van de soorten Brussel, waar de zachtmoedige man zich v0lvermelden wj C.k
bûliql
gastr'
l
tm L.,eenboom , strekt niet vereenigen kon m etde gestrenge
die 6 of7 Ned.el hoog w ordt,m et hartvor- maatregelen van Alra.Dien ten gevolge ontm ige,spitse,onbehaarde bladeren, een groot trok hj zich aan do staatszaken en ging in

aantalfraaje roode ofwitte bloemenenbjna Mei 1573 te Spa de baden gebruiken,terwjl
lanOranjevrllchteloozepogingendeed
doorschjnendepeulen,zoolangalseenvinger, deprins'
roodachtig van kleur en m etlensvorm igo za- om hem op te ligten.In Novembervan laatstden gevuld4h1JgroeitinhetzuidenvanEuropa, genoemd jaar keerde htjnaar Spanleterug,
de specerjachtige bloemknoppen worden in- waar hj Onverbloemd verkondigde: dat de
gelegd en het hout, met groene en zwarte wreedheid der Spaansche Boldaten en hetvoradel*en doortrokken, wordt door de schrjn- deren van den tienden penning de oorzaken
werkers zeer gezocht,- en C.eanadensis.fz., waren van den afvalderXederlanden.DeK0een bûom ter hoogte van 2 of3 Ned.elmet ning verhief hem t0tgrootmeesterderKoning-

groote, hartvormire bladeren en purperroode in,en hj overleedomstreekshetJaar1586.
bloement llj groelt in Vil
-ginia en Canada, Cerdagne, in het Spaansch Cerdana,is
levert ultmuntend hout en strektt0t sieraad een landschap in de oosteljkePyreneën,dat
voor yarken en wandelplaatsen.Doorgaans in Frankrjk t0t het departement Pyrenêes
kan hj den winterop onzebreedtezeergoed orientales en in Spanle t0t de provinciënBarverdragen.
celona,, Gertma en Lerida behoort.Oudtjds
Cercopes.Twee btoeders vanditgeslacht, wopnden er de Ceretanl,die zich vûoralmet
Aemon en Passalus of Camdltlns en Atlas ge- de veefokkerq bezig hielden en van Caesar

naamd, zonen van een Ephesischen roovel-, het Romeinsche btlrgerregt ontvingen.
Cerealia nûemt men de graanplanten uit
sloegen de waarschuwing van hunne moeder
in den wind, dat zj zich wachten moesten de familie der grassen, wellte ten behoeve
voor den man met de zwarte achterdeelen, van menschen en dieren verbûuwd worden.
nameljk Heraelen(Hercules),enwerden door Daartoe behooren tarwe,rogge,gerst,gierst,
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-kanariezaad, haver,maïsen rtlst.Sommigen tevensdezustervan Zeltstlllpitel*)-0n Posel
voegen ex de boekweitbj,hoeweldezet0t don (Neptuntls).Harekinderen van den voqreene geheelandere plantenfamilie behoort,en l
aatstewaren Perse
kkoné(Prosérpina)en D%om en z0u dan o0k met hetzelfde regt - of zlt
ydzl.
g(Bacchus)en van denvolgendeDespono
liever onregt- aardappels,sago,bataten enz. en het paard Arion.Hare dochter PersJtpAM J
cerealiakunnen noemen. De naam is afkom- werdvolgensdesage bj Ennaop Sicilië,op
stig van Ceres.
Creta, in Arcadië of elders (
loor Plnto geCerebraal-stelsel noemtmeninhetdier- schaakt.Negen dagen doold(
)zjOpaarderond!
e
ljk ligchaam datgedeeltevan hetzenuwstel- om hare dochter te zoeken,en alleen Hecat'
sel, hetwelk de hersenen met de derwaarts en Helion(demaan en dezon)hoorden hare
en van daar loopemdezenuwtakken omvat.Zie jammerklagten. Toen de eerstehaarop den
onder Zenuwen.
loden dag dewaarheidhadmedegedeeld,wilde
Cerem oniale R om anorum is een b- zj niet naar den Olympus (hetverbljfder
kend werk van den Pauseljken ceremonie- goden)terugkeeren?maarzj begafzich naar
meester A%tvq'
s.
Rtl
ts TtzfdcïfdPieeolamo,op be- Cele'
tste Elet
lsis.Dâârplpntste zj zich inde
velvan paus Innoeentiw'n VIIIvervaardigd,en gedaante eener oude vrouw ondereen oljfuitgegeven door M arcell'tœ ,bissehopvanCorfu boom nabj eene waterbron.Toen dedochters
(1516).Het bevat eene beschrjving van het van Cele'
ttnhaarvriendeljk begroettenennaar
ceremonieel,jtpn hetPatlseljk hofingebruik. haar vaderland vraagden, verhaalde zj,dat
Cerem onleel(I1d)noemtmenhetgeheel zj Dosheettejal8mededatzj op Cretadoor
der gebruiken, bj openbare plegtigheden in roovers gevangen genomed, maar m'ln deze
zwang. Iets dergeljks is aan het Hof de ontvlugtwas,en zj smeekte om gastvrjheid.
ltiqltette en op kerkeljk gebied deritlts(zie De raoeder dersaaagden?M etanira genaamd,
onderdezebeidewoorden).Alenheefleenstaats- nam de vreemdelinge,wler verhevenegestalte
en hof-ceremoniëel en een volkerenregteljk t0taan den zolderreikte,terwjlzj hetverceremoniëel.Heteerste wordtdool*elkenStaat trek metgoddeljken glans verlichttejeerbievastgesteld,en hettweedeisafhankeljk van dig in haxe woning op en belastte haar met
oude gewoonten, zooals het saluéren op zee, de zorg voorharen jongsten zoon Demopltoon.
hetbepalen dermaatregelenjdiebj eene za- De godin legde hem desnachts in het vuur,
meakomstvan souvexeinen moeten inaohtge- om hem eeneeeuwigeJeugdtebezorgen,doch
nomen worden,enz.Aan devorsteljkehoven zj werd gestoord doordewanhoopskretenvan
heeftmen cœemonie-meesters,belastmeteene M etanira, die haar bespiedde. Toen maakte
Juiste regeling derplegtigheden bj de kroo- Ceres zich bekend en verordende de stichting
ning,hethuweljk,debegrafbnisenz.,waarbj van een heiligdom, waarin zj haar intrek
hi eene hoofdzaak is,dataan ieder persoon, nam.Zj bleefechterbjvoortduringvertoornd
die er aan deelneemt, de plaats wordtaange- en deed misgewas ontstaan op aarde.Vruchwezen die hem toekomt.Aan de Europésche telooszond Zelu,om hetmenscheljkgeslacht
hoven werd het ceremoniëel, naar hetvool-- V00r den hongerdood te bewaren,eerstIris
beeld Van hetByzantjnsche hot
',reedsdoor en daarna de overige goden van den Olympus
Xtzrdl de Groote in gebruik gdbragt.Ilet ver- naar Eleusis, om haar tot den terugkeer te
spreidde zich m eex algemeen doorhet huwe- beweren.Zj echt
er zwoermeteendm*eneed,
ljk van keizel'Otto 11 metde Griekschevor- dat zj den Olympus niet z0u betreden en
stin Tâeophano , en vooral in den tjd van geene vruchten op aarde zou laten groel
jen,
Karel V. Eerstin den laatsten tjd zjn de voordatzj haxedochterhad weêrgezien.Zel
a
om slagtige vormen van het œ remoniëelaan- zond daarop Hermes(Mercurius)naardeondermerkeljk vereenvoudigdthoewelNapoleon I wereld,om Pers@ltonêterug tehalen,envond
ze md gestrengheid aan zjn hofwildege- goed,datdeze slechts l/adedeelvan hetJaar
handhaafd zien.Hetbloeitn0qaltjd aan de (den winter)in de onderaardscheduisternisen
hoven van het Oosten,vooralm China.
den overigen tjd bj hare moederdoorbrengen
Cereriet is volgens Haidinger eene :Jn- zou.Nu was Ceren verzoend, zj deed het
korrelige delfstof,datin regelmatige 6-zjdige graan weder wassen en keerdenaardenOlymzuilen kristalliseerten totdeyroepderwater- yus terug. Het is duideljk,datdezemythe
houdende kiezelzure verbindlngen behoort. m het naauwste verband stM t metde ontHare hardheid is 5,5 (tusschen apatieten veld- kieming en ontwikkelinr van het koren.spaat), haar soorteljk gewigt 4,9- 5, hare Ceres werd 0ok gehulfhgd als de godin der
ldeur rood ot'bruin?en haar voorkomen van vruchtbaarheid in hetalgemeen.Alsonderwjbtliten mat en Van binnen diamant-tot vet- zeresvan den landbouw iszjdevriendindes
glanzend en alleenaandekantendoorsehjjnend vredesen deverkondigstervan wi
jze wetten,
en broos.Voorde blaasbuisiszjonsmeltbaar, weshalve zj 0ok The8mopkqros(wetgeefster)
en zj lost op,schoO nietgemakkeljk,in heette. Zj werd vooralvereerd op Creta,in
zwavelzuur en zoutzuur.Zj bestaat:volgens Delos, Argolis, ArcadiëyAttica,op de westKier'
.v en Hermamn hoofdzakeljk ultkiezel- kustvan Azië,op Sicilië en in Italië.Bj de
aarde (21y3O/o) en ceriumoxydule (58,50/0). Etrtlscers behoordezj t0tdemeest-gehuldigde
huisgoden.Tlare feesten bestondenin openbare
Zj komtvooralin Zweden voûr.

Ceres, bg de Grieken Demeter genoemd, optogten naar het land, in oogstfeeste; 0n
de godin van den landbouw en van de m aat- ook -- vooralte Eleusis - ingeheim zinnige
schappeljke zamenwoning, was de dochter plegtigheden. De Romeinen gaven aan aldie

v@n Krona (Saturnus)en van AA1 (Ops)en feesten den naam van Cerealo ;zjhuldenzich
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daarbj ill svltte kleederen)omkransten zich
meteikenloofen zongen oogstliederen bjden
plegtigen dans. Als olergaven werden haar
zwjnen,stieren,koejentveldvruehten,honig
enz.gebragt.Doorgaanswordtzjvoorgesteld
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eilanden uitmuntende hagen,en van 0.lan%-

/zlp:vdwqrdtereenesmakeljke soep bereid.

.

Oerialls (Petilius) of Cerealis, een R0-

meinsch legerhoofd en bloedverwant van keizer Vespasian'
tts,onderscheidde zich onder de
op een metdraken bespannen wagen,een fak- regêring van dezen in den burgeroorlog tegen
kel in de handhoudende en m etpapavers of Vitellius.Voortsontvinghj den last,om ten
metkorenaren bekransd.
strjde te trekken tegen Claudila Cï'
pïlï.
ç,beCeres is de naam van de eerst-ontdekte velhebber der Batavieren, en Classieun,aander asteroïden (zie onderditwoard).Op den voerder der Treviersche rtliterbenden,die in
lsten Januarj 1801vondTilzzïtePalermoin opstand waren tegen de Romeinen.Ongehinde Tweelingen eene te voren onbekende ster, derdbereiktehjMogtmtiacum (Mainz),waarna
die snelgenoeg van plaatsveranderde om t0t Grilis en Classicws zich niet weinig in de
0ns zonnestelsel te behooren.Het eerste ver- engte bevonden. Zj vennaanden Tslliu' FJmoeden,datzj eenekomeetwas,bleekwel- lentinus, een opperhoofd der Trevieren,om

dra eene onjuistheid tewezen.BodeteBerljn voor'shandse1k gevechttevel
qnjdenenzochverklaarde haar voor eene planeet, en de ten hunne benden bjeen tetrekken.Cerialo
scherpzinnige Ganss bepaalde uitde weinige spoedde zich naarRigodulum (Rig0laan den
waarnemingen van Tïlzzïhare loopbaan,en mûnd van de Moezel),waar Valentinnszich
door middelvan deze berekening vond Olbers verschanst had, sloeg de Trevieren en zond
te Bremen haar op den lstenJanuartl1802 den veldheer naar Italië, waarhj ter d00d
terug. De opgaven omtrent deze dwaalster veroordeeld &ierd. Den volgenden dag trok
zjn onderhetwoordAsterozdentevinden.Hare Cerialis de stad Trier binnen en beschermde
middelljn iste kleinvooreeneregtstreeksche haar tegen de plunderzlchtder soldaten.Nu
meting.Volgens de berekeningvanAryelander, zonden Civilis en Classieur hem hetbe
rig
j
berustend op haar lichtgevend vermogen,heeft dat Venpasianlts overleden was, ep dat
zj
die middellpn eenelengte van 47 geogr.mjl, binnen hunne grenzen zoudenbljven,indien
cerialis zich metdeheerschappj overGallië
zoodat hare grootte slechts 1Lnqnstebedraagt wi
van die onzermaan en '/seaccstevandieonzer lde vergenoegen.Laatstgenoemde versterkte
p Trier,en werder
aarde. Haar glans isnietzo0 groot,datzj zich in zj'nelegerplaatsbn
zich aan het bloote 00g vertoont, en in licht weldra door Cirilu en Classieu aangcvallen,
die de Romeinen sloegen en zich van debrug
komtzjovereen metdesterren van
de 7degrootte.Haarteeken isthans 1 .

over de Moezelmeester maakten.Cerialo echCereus Mill.etHam.is de naam van een ter k0n zich daarvan geen denkbeeld maken:
plantengeslacht uitde familie derCadeën.Het half-gekleed rees hj op van zjne legerstede,
nnderscheidt zich door lanqe,zqil-ofslang- plaatste zich aan hethoofd der herzameldelevormige, drie- of veelhoeklge ofronde sten- gioenen en deed weldra devjanden wjken,
gels metgroote,prachtigebloemen.Decactus- terwjl hj metzjn overwinnend legervoortsoorten van ditgeslacht worden aan de west- rukte naarColonia Agrippina (Keulen),waar
kust van Zuid-Amerika6Ned.elhoog en staan de ingezetenen hem metbljdschap qntvingen
erin groote groepen bjeen,daar er 10 of12 en hem de vrouw en zuster van Cimlis benestengels uit denzelfden wortelverrjzen.Ja, vens de dochter van Clanicws uitleverden.
Engelma'
nn heeftin Californië den C.gkqanteus Hierop trok CirilisterugnM rdesterkteCasontdekt,die bjna 10 Ned.elhoog wordt.De tra Vetera (vermoedeljk in het land van

bloemen van dezen cactus zjn zeer groot en
dikwjls in z00 verbazend aantalaanwezig,
dat zj den geheelen stengel bedekken. De
stengels of stammen bestaan gedeelteljk uit

Kleef),en Cerialis,schoonmet3legioenenversterkt,leed weldraeenebelangrjkenederlMg.
Nu besloot hj daags daarna een beslissenden
slag te leveren,doeh nalangen strjd volgde

hout, en dit laatste is z00 ligt en taai, de overwinning eerst, toen een Bahafsche
dat men het in Zuid-Amerika naar de berg- overlooperaan Ceriqlis den weg wees,wM r-

streek vervoerd,waarhetbjhetbouwenvan langs hj den vjand in den rug kon vallen.
woningen tepaskomt.Velecereussoortenvindt Twee ruiterbenden volgden den verrader en
men in Europa in de warme kaqsen,en tot wierpen de Gugernen overhoop.De overwindeze behooren de fraaje C.Jlagellà
'formisM ill. ningskreten der Romeinen weêl.galmden, en
m et dunne stengels en rozenropdebloem en,- de Batavieren moesten m et hunne bondgenoovoorts C..
::zli!1,metlange zilveren haren ge- ten terugtrekken.Cirilis en Classieusbegaven
tooid, en C..qrandmorl
u,0ok welkoninp zich naar het eiland der Batavieren, doch
il ran den occAf genaamd metgroote,witte, keerden weldra metaanzienljkeversterkingen
welriekende bloemeny die zich van 'savonds terug. De Romeinen Nverden onverhoeds aan7 t0t'sochtends 3 uur openen en daarna ver- gevallen en in menigte gedood, en Cericlid
welken.Zj behoortin W est-lndië te huisen ontkwam ter naauw ernood aan het dreigend
wordt in de Amerikaansche keerkringsgewes- gevaar,dewjlhj den nachtteKeulen do0rten aangekweekt,omdat men hetsapdienstig bragt.
Toch trok Civilis eerl
acht tegen waterzucht en tegen ingewandsang terug, dMrhj

aan deOverzjde van de Rjn grooteverliezen
De at
kekapteloten van C.('
ll
qw aroaenvan had geleden,en Cerialo deed weldra een inC.Aefcoçpl'
/:,op rjen in den grond geplant, val op het eiland der Batavieren,waarhj

W 0rm 0n.

vormen op Curacao en andere W est-lndische alles verwoestte behalve de bezittingen van
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cbllto,Bm hem bj dezjnen in verdenking metsterken alkoholte koken en hetvochtaf
te brengen.Toen echterdeherfstzwareregen- tegieten;deneêrBl
ag,diebjdeafkoelinqt
kqa'
rbujen bragt, hadden de Germanen hunnen van ontshat,is de ceridejwelkemen zmveren
vjandop datlage,mnerassigeland gemakke- kan doorzenogmaalsinalkoholtekoken.Zj
ljk kunnen verdelgcn,'
tgeen echterdoorCi- iseenewitte,kristalljnenzelfstandigheid,die
flill werd tegengehouden.Nu liet deRomein- bj 78OC.smelt,en behoortt0tde reeksder
sche veldheer aan Grélo vrede en vergilenis vetzuren,di
e uit80,30/0kfolstof,13,
20/0watel*aanbieden. De Overrjnschevolkeren alsmede stofen 60
/0zuurstofbestaaten C,vHs:0at0t
de Batavieren neigden t:t onderwerping,en scheikyndige fûrmule heeft.
op de hoofden eener afgebrokene brug over

Cerlnthe L.is de naam van een planten-

de Nabalia (denkeljk deIsàla nfdeIJ8sel) geslacht uit de familie der Asperifoliaceën
ha4 een mondgesprek der beide aanvoerders (ruwbladigen).Hetonderscheit
ltzieh dot)reen
plaats,waarbj devredesvoorwaarden werden s-bladigen kelk, eene buis-klokvormige,buivastgesteld.
kige,s-tandige bloemkrûon,pjlvormigehelmLater was Cerialis consulen vervolgens le- knoppen en zhokkigenootjes.Hetomvatééngerhoofd in Brittannië, waar hj doorzjne Jarigekruiden,diem het zuiden van Europa
dapperheid grooten roem verwierf.
groejen. A1s sierplanten vinden wj in de
tuinen C.maeulata L.metgele,brllin-gevlekte
Cerignola is eene stad in de Italiaansehe

voorheen Napolie nsche - provincieFog- bloemen, - C. vtzo/pr L.metlitht-ofdongia, 5 mjlen ten zuidoosten der stad Na- kerbruinachtig-roode bloemen,- en C.minor
pels ill een bevallig oord gelegen. De ge- L.met gele bloemen.Dezeplanten groejen
mzeente telde in 1859 ruim 17000 inwoners. zeerliqtbj opslag op heteensbezaaide bed.
In hare nabjheid had den 28stenApril1503
Cemnthus was een Christeljk Gnostisch
de veltblag plaats, waarin de Spa/aarden wt
lsgeerin Klein-Azië en volgensTheodorltus
-

ondey hertog Gonsallw 1)
Jp Cordoradenederlaag
toebragteq aan de Franschen onderdenhertog
van Nemovs, die er snemrelde.- Niet ver
van daar liggen de bmlwvallen der Apulische

stad Salapia,waarHannibalvertoefde na z4n
invalip Italië.
Cengo, het oude Kytltêra en het zuideljkste der Ionische eilanden, is tegenover
kaap Malo (Malea) aan den zgom van den
Gne
'kgchen Archipelgelegen.Met de naburige
eilanden Cerigotto en Plriheeft het eene 0p-

p
ervlakte vân 51/1 D geogr.mjl.Die oppervlakte draagt veel bergen en grotten,maar
is voor 'toverige geenszinsonvruchtbu r.Men
verbouwt ex c aan,dxuiven,oljven en zuide-

ljke vruchtenj - voorts heeftmen erschapen

en geiten enz.,en al die voortbrengselen bevorderen er een uitgebreiden handel,diedtlûr
de ligging van het eiland zeer bogunstigd

een tjdyenootvan denevangelistJoltannes.Hj

verkondlgde de leer, dat de schepping der

wereld en hetvoorschrjven derwetnietregtstreeks door God,maar door de Engelen gaschied was,betoonde zich eenvoorstanderder

besnjdenisenderMozaïschewetenverwachtte
het Duizendjarigrjk.Hj leerdeomtrentden
persoon van Christu ,datde (0feen)heilige
geest op hym was nedergedaald en tûtaan
zjne kruislging met hem verbûnden bleef.
Laterelreraarsder Kerk hebben destellingen
van Cer%ntltus met die 4er Gnostieken vermengd,zoodathetmoejeljk is,zjnemeening
met juistheid weêr te geven.O0k heeftde
Sage Cerintltus zelven op verschillende wjzen
vûorgesteld,nu eens als een tegenstandervan
Panll
zs,dan wedera1seen bestrjdervan JoFlx gzd.
v, zoodat deze daaruitaanleiding genomen heeftyom zjn Evangelie en zjn eersten
zendbrief te schrjven.Er bestaat zelfseen

wordt. De bevolkins telt erongeveer15000
zielen!de hnofdstad 1BCrrigo(Kapsali),waar verhaal,datlaatstgenoemde ApostelteEpheso
zich de zetel van den blsschop,eene goede
l'
eede benevens eenige kloosters en kerkenbevinden. Ten zuidoosten van Cerigo,op den
halven afstand van Creta:ligthetkleineeiland

in een bad toevallig Cerinthm ontmoette en
de vlugt nam uit vrees,dathetgebouw boven
dien ketter z0u instorten.Toentegenheteinde

derQdeeeuw onzerJaartelling hetChiliasmus
Cerigotto, in dedagen derOudheidAegilaof (zie onderditwoord)in de Kerk velebestrjAeglléa genoemd en bert
lchtalsverbljfplaats ders vond, hielden deze v01?dat de OpenbaVan Zee1*00Ve<S.

ring van Joltannes door Cerkntl-n geschreven
Kythéra waB weleereenheiligeiland,omdat waB, om aan de Montanisten de Apostolistshe

Aphmôdite
' (Venus) aldaar uit zee aan land
Btapte, en zj hader een beroemden tempel.
Hetwerd doo1*Phoenicischevolkplantersbezet
en bleef geruimen tjd hethoofd-station der

bewjsplaatsen voordie leerte ontrooven.Die
bestrjdersbeweerden tevens,a1stegenstanders

ondexwerpen.Na denvalvanhetByzantjnsche
rjk vervielhetaan Venétië,enna1797deelde
hetin de lotgevallep der Ionische eilanden.
Cerine of Cerot%ne-zw is een bestanddeel
van hetbjemwas.Men verkrjgthetdocrwaB

secretaris naar de Nederlanden.Daar hj bj
veelledigen tjd een groote kenniszuchtbezat,
legdehj zieh metjvertoeoponderscheidene
nieuwe talen,alsmede op de geschiedenisvan
ons Vaierland, waarvan hj een uitgebreid

van de leer van den logosalstweedenpersoon
de< Godheidt dathet Evangelie van J'
ol
tannes
purperslak-vissc'
herB. Aldaax vestigde zich het, zjn oorsprong verschuldigd wasaan cerinth,..
s.
eerst de dienstder SyriBche godin Astarte en
een gevoelen dat tegen heteinde der 4d;
verspreidde zich alBz'Dl#if/-die11stin Grie- eeC
uw n04 voorstandersvond.
kenland. Het eiland kwam vel'volgens in de
lsler (AntoineMarie),geboren teChâmagt der Argiven en moeBtzich aöhtereenvol- tilloer
n-les-Dombesin1749,voltooidezjnestudie
gens aan de Spartanen,AthenersenRomeinen te Parjsen vertrok in 1755 alsgezantschaps-
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Tableat
l''leverde,datzeerverdiensteljkz0u Cerotine is een beshnddeel van het Chiwezen, indien het minder partjdig - het néschewas.MenverkrjgthaardoorChineesch

was met kalihydraat te smelten en de gegeschreven was. Cerisier wasvoorts eén der zwollene massa met aeth'?r uit te trekken;
medewerkers aan de pGazette de Leyde''.Na bj hetverdampen van denaetherkristalliseert

ademteenzeeranti-stadhoudersgezindenyeest-

onze omwenteling van 1787 werd hj gepen- decerotine.Zj iseene witte stof,die bj 790
sioneerden keerde naarFrankrjkterug,waar C. smelt en door oxydatiç overgaatin cerohet prinsdom Dombes hem t0t afgevaardigde tine-zuur. Zj behoort t0t de reeksdervetbenoemde naar de Nationale Vergadering van alkoholen en heeft t0tformule CzvHs60.
1789.Hj bedanktevoorzjnpensioenenwerd Cerotine-zuur zie Cerine.
één der ondernemers van de rGazette univerCerquozzi(Michelc Angelo),eenberoemd
selle'',welk blad echter reeds in 1792ophield schilder der Romeinsche school,werdgeboren
te Rome in 1600 Of1602,bezochtonderanderen de schoolvan da & rf0pJ en die van #e
L- en overleedin 1660.Hjwaseenmeester
in het ontwerpen vanlevendige tafereelen,aan

te bestaan,daarmen zjnepersen vernielde,
omdathj daarin hetvonnishadmedegedeeld,
uitgesproken over den Jacobjn Jean Zplï:
Carra.Nu verliethj Parjs,om elders eene

schuilplaats tr zoeken,doch dehandlangers het slagveld of aan het dageljksch verkeer
van het Schmkbewind wierpen hem in den ontl
eend,weshalvehj dgn bjnaam van delv
kerker,warin hj t0taan denvalvanRobes- àcfflgliden dellaI- ùncczlfdontving.T0tzjne

z9rr: (1795)bleefopgesloten.NadeRestauratie (1814) vroeg hj te vergeefsschadeloosstelling voorzjneverliezen;o0k geluktehet
hem niet,e#n dagbladop te rigten.Hj overleed te ChA
atillon den lstcn Julj 1828.Van
zjne werken noemen wj pTableau de1'histoire générale des Provinces Unies (1777-

beste stukkpn behoort pMasaniello,doorLaz-

zaronitoeggjuicht''.
Cerrettl (Luigi),een Italiaansch dichter,
geboren te Modena in 1738,ontving zjne
eerste opleiding van de Jezuïeten,wer; op

zs-jarigen leeftjd hoogleeraarin degeschiedenis en welsprekendheid en verwierf weldra
1784, 10 dln, in het Nederlandsch bewerkt d00r zjneMearken een grootenroem.A1svoor-

d
onr P.Zo@#e.
:2z.,1781-1787)''- pllis- stznder der Fransche Revolutie werd hjdoqr
toire de la fondation descoloniesdesanciennes het bestuur der Ci
s-Alyjnsche Republiek m

républiques etc. (1788)'' - rLe Politique
Hollandais (1780- 1785,4 dlnmethulp van
d
en Amsterdamsche boekhandolaar & A.Cra'
JeMehotjb', en rRemarques sur les erreurs
de 1'histoire philosophiqueetpolitiquedeRm.
y-

de commissie t0t regelmg van hetopenbMr

er en Bergeli%œ in het cerietontdektwerd.
lg
Later vond men het ook in andaredelfstolen,
zooals gadoliniet,orthiet,allunietenytteroceriet.Dopr M osanderisin 1839M ngewezen,dat
hetcerietn0g tweeanderemetalen,hetlanthanium en didymium ,bevat,en dathettevoren
Z00 genoemde cerium-oxydule een mengselis
van de oxyden dier drie m etalen.

leeraar in de welsprekendheid te Pavia en
overleed er alsrector der Universiteitin1808.

onderwjs en latert0tgezantaan hetH0fte
Pal
'ma benoemd, vanwaarhj zich alsrector
magnifcus naar Bologna begaf.De komstder
oostenrjkersen Russen in Italië(1799)'n00dna1etc.(1785)''.
zaaktehem Om tevlugten,en hjkeerdeeerst
Cerium is de naam van een metaal,het- terug,toen NaqoleondeFranscheheersc,
happj
in Italiëbevestlgd had.In1804werdhjhpogwe
l
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Zjnegedichten,die in 1802 te Milaan in het
lichtveïschenep,worden zeergrroemd.
Cerrlni dl M onte-v archl is de naam
van een oud Florentjnsch geslacht,datreeds
in de 15deeeuw het kasteel Monte-varchiin
he
tdalderArno bewoondeen gedurende1'/z
eeuw de hoogste ambten en waardigheden in
Cernérey ofIns*iten,zieBele
yeriny.
Ceropegla L. is de naam van een plan- de Republiek te Florencebekleedde,terwjl

tengeslacht uit de familie der Asclepiadeën. het o0k nu n0g geenszinsisuitgestorven.Een
Het onderscheidt zich dooreells-deeligenkelk, der leden,Fl#rïzfo genaamd!werd tegen het
eene van onderen buikige en van boventrech- einde der 17deeeuw doorkelzerJbzF Iaantervormige bloemkroon met5 insnjdingen,en gesteld t0t directeur der Keizerljltemuséate
een dubbelen kransvan honignapjesrondom W eenen, en zjne beide zonen Ferdinamd en
den vruchtbodem.Het omvat een aantal slin- l'rans Aierden destichtersderOostenrjkBche
gerplanten der keerkringsgew esten. Tot de en Saksischeljnen,diegedurendede laatste

belanrjkstc soorten behooren C.ccst
sellàrff- 100 jaren onderscheidene generaals hebben
L.,die in Oost-indië van den eenenboom naar opgelevrrd.
den anfleren slingert,tegenoverstaande)spitsCernto (Fanny,eigenljkFranceBca),eene
eivprmige bladerenenalskandelaarsopgerigte,
rood en geelgekleurde bloemschermen draagt,
C.J-pîclacR.Wr.meteirond-lancetvormige,
spitsej vleezige bladeren en bruinc bloemen,
des winters eene warmte vereischende van
6--80 C., - C.eiwt
zw.
: Wallieh,eene 00stIndische slingerplant met een donkerbruinen

uitmuntende danseres,was de dochtervaneen

Napolitaansch oëcier.Zj werd geboren te
Napelsin Februarj 1823 en dcbuteerdeerop
l3larigen leeftjdin hetCarlo-theater,waarna
zj met grooten bjval optrad in allegroote
schot
lwburgen van Italië,en zich vervolgens

gedurende 2 Jaaraan hettooneelte '
W eenen
stengelen fraajeblaauwachtipbruinebloemen, verbond. O0k in de groote opera teParjs
en C..
sfclYlilgor-i.
:,desgeljkseeneOost- werd zj metgeluichontvangen,envan1840Indischeslingerplant,die fraajedonkerbruine 1845verscheenzjlaarljksteLonden,waarmen
blpemen draagt.
hMr telkensmetgeestdriftbegroette.Zjdanste
-
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er met Fanny M .
:;:e, Tagllonlen * 2.4.Men
Behrjft haar de gave toe,om hetnaïeve op
eeneallervoortreFeljkste wjze voortestellen,
wMrbj haarbevallig voorkomen haargroote
dienstbewjst.Na 1845gafzj bjafwisseling
vôorgtellingen in Duitschland,Italië,Londen

en Parjs. Zti huwde voortsmetden uitstekenden danser en vioolspeler St.Leon,maar
isin 1850 teParjsvan hem gescheiden.
Cerro de Pasco, eene stad in deZuid-

Amerikaansche republiek Peru,terhoogtevan
ruim 4000 Ned.elboven de oppervlakte der

zee gelegen, is belangrjk wegensdezilvermjnen van haren omtrek en teltomstreeks
14000 inwoners.Zj isonregelmatiggebouwd,
hoofdzakeljk door Tndianen en kleurlingen

gewelven,niet hare ramen,zjn in spitsboog-

stjlgebouwdqaan elke zjde bevinden zich 7

kapellen, aan de uiteinden van het kleinste
krtlis 2 en aan het uiteindevanhethoofdschip
n0g eene methetaltaar.Deprachtigefaçade,in
1473 doûl'Ambrosio Wplrp-t
ppzle(da Fossano)
ontworpen, iB van wit marmer gebouwd en
met veel beeldhouwwerk versierd.O0k van
binnen is de kerk daarmede getooid,waartoe
Andrea .
F'
ld1l,Antonio2ï- &0,Giaeomodella
Txftr enz. hebben medegewerkt. De mm-en
der kapel, waarin zich het allerprachtigste

hoofd-altaar verheft, zjn met fresco's van
Da
nilleCr-/ (1630)bedekt,en indenieuwe
sacristj bevmdtzicheenerHemelvaartvanMariaC''van 4ndrea A/t?
dp.
eruttl (Giuseppe Antonio Gioachimo),

bewoond en bezitgeenenkelOpenbaargebouw
van eenig belang. Toch worden er nog vele een Italiaansch dichter,een grootvoorstander
Blanken gevonden,die alleen derwaarts trek- der Fransche Omwenteling,werd geboren te
ken om winsttedoen,wantdebenoodigdheden Turjn den 13denJunj 1738,gafreedsvroeg
zjn erduur,hetklimaatiserruw enonaan- onderscheidene geschriften in hetlicht en vergenaam,en hetlandschap woest enonvrucht- wierf door zjne pApologie de1'institutdes
baar. Het zilvererts komt er voor in twee Jésuites (1:62)''een hoogleeraarsambtaande

hoofdganjenj die elkanderkruisen onderhet schoolder OrdL te Lyon.Na de opheëngvan
marktpleln der stad, en die gapgen vormen deze begafhj zich naar Nancy,en bj het
vele zjtakken,zoodatde bodem eralsd00r- uitbarsten derRevoltltie stichttehj te Parjs
YFeven is van een netvan zilver.Het aantal

het weekblad rLa feuille villageoise'',schreef

eigenljkemjnen bedroeg erin 1860nietmin- eene menigte vlugschriften,stondinbetrekking
der dan 558,behalveeen 1000-talgroeven. met M '
Lrabeau en werd lid van hetW etgevend
Certlfcaat is een getuigschrifl,afgegeven Ligchaam. Hj overleed den 2den Februarj
door eene bovoegde autoriteit,waaxin heteen 1792,en zjnepyoeuvres diverses''zjneenjaar
ofanderfeitwordtgeconstateerd.Bjvoorbeeld daarnain het llcht verschenen.
een certiqcaat van Onverm ogen w ordt in 0ns
Cervantes Saavedra (Miguél de),een
Land op de verklaring van twee gettligen af- beroemd Spaansch dichter,werd geboren den
gegeven 400r denburqemeesterderwoonplaats 9den Odober 1547 te Alcala de Henares,stuvandenaanvragerihetlsnoodig,om bjprocedu- deerde 2JaarteSalamancaen in 1568 teMar
es ofandere regtshandelingen vrjqesteld te drid,eerstin de godgeleerdheid en vervûlgens
worden van sommige kosten,belastlngen,sa- in de fraaje letteren. Uitergernisoverden
larijsen enz. Zoo spreektmen n0gvaneen geringen bjval, dien zjne eerste gedichten
certlicaatvan goedgedrag,vanbekwaamheid, vonden! begaf htj zich in 1569naarItalië,
van gezondheid en vanveleanderecertiicaten. werd mt nood kamerdienu rvan dencardinaal
Historisch bekend zjn de certi
seaten vanoor- Glulio dgltTzni'pl te Rome,nam echterin1570
sprong (certi:cats d'origine),waarmedeonder dienstbj deSpaansch-Napolitaanschetroepen,
hetContinentaalstelselvan Napoleon I ieder en onderscheidde zich in den slagvanLepanto
verkooper van goederen op Fransch grond- (1571), waar zjn linkerarm door een schot
gebied gewapend moest zpn,vöör hj zjne verlamd werd. Na zjne herstelling nam hj
goederen aan den man mogtbrengen.Zj zjn deelaan den togtnaar Navarino en Tunis en
n0g in gebruik,waar,zooals in Nederlandsch vroeg daarna verlofom naar Spanlete gaan,
Indië,het diFerentiëelstelselvan in-en uit- maar w erd onderweegs (26 September1575)
gaande regten bestaat. De goederen.uithet door zeeroovers overvallen en in de gevangemoederland ingevoerd, betalen mindex inko- nis geworpen. Hj werd de slaaf van een
mende regten,dan die uit den vreemde,mits hardvochtigen m eester en m aakte m et 14
ze gedekt zjn (
b0< behoorljke eertiicaten slaven afspraak ,om te vlugten.Eén van hen
Van O0r:PrOng.
werd vrjgekocht en moest zich op een beCertosa di Pavia (La), een beroemd paalden dag met een vaartuig aan de kust
klooster in de nabjheid vjn Pavia,werd in gereed houden.Juist echtertoen de ongeluk1396 gesticht d0or Giorann%Gcll
elzzoVisconti, kigen zich aan boord wilden begeven,werd
om ten zoen te strekken voor eene misdaad, hun toeleg (
l00r de komst van eenige Mooren

waardoprhj den hertogeljken zetelverkreeg. verjdeld.Nieuwepogingen om teontsnappen
De ontwerper van hetgebouw is onbekend. hadden qeen gt
tiger gevolg,en Cerrantes
Reeds in 1399 werd het door de Karthuizers kwam elndeljkms
op hetstoutedenkbeeld,om
betrokken, en niet lang daarna overleed de door middel eener zamenzwering van slaven
Hertog, aanzienljke sommen ten behoeve Algiersteoverweldigen.Ditvoornemen werd
zjnex Btichting nalatend. De inkomsten be- verraden en hj-zelflnboejengesloten,hoewel
droegen 1 milliopy francs,toen keizerJoxf'
ll htj door zjne vermetelheid de achting der
het klooster ophlef.Na dien tj4 Btaat h#t Mooxen verwierf.Na eeneslaverntjvansjaar
eenzaam en verlaten. De grootsche kerk is rerd hj losgekocht,gi
gnaarSpanle,voegde
77 Ned.ellang en 54 Ned.elbreed,enhare zlch bj zjn regiment,n
nam deelaaneenetogt

CERVANTES SAAVEDRA- CERVOLE.
de Azorische eilanden en vestigde zich
ill 1583 voor goed in zjn vaderland.Weldra
trad hj er in het huweljk met Catalina Palaâos de zgt:/czlr, uit een aanzienljk maar
onbemiddeld .geslacht gesproten. Bedacht op
middelen van bestaan, schreefhj een 30-ta1
tooneelspelen, die te Madrid gtlnstig werden
ontvangen en waarvan nNumancia''het beste
is.Daarna aanvaardde hp eene geringebetrekking in Sevilla en schreef er eenige kleine
n3ar
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ristisch en sentimenteel, - een spiegelvan

het menscheljk leven. Na de eersteuitqave
is er een groot aantal andere in het llcht
verschenen van welkewjnoemeneeneyraeht-

uitgave (Madrid 1780, 4 dln), - d1e van
Pellicer (Madrid 1798, 9 dln), - die der
Sp
ansehe Académie tMadrid 1819,5dln)met
' a
sdichterslevensbeschrjving doorNanardte,en eene met noten van Déjgo 6Y1- dlc1
(Madrid 1833- 1839,6 dlnl.Voortsisdepdon
novellen,waarin hj degebrekenderinwoners Quixote'' in alleEtlropésche - en meerdan
dier stad Op eene geestigewjzeschilderde.Op eenmaal in het Nederlandsch vertaald. 00k
eene reis (loor de provincie La Manchakwam degezamenl
jke werken van Cervantenzjn in
hj in botsing met deingezetenen van eender min ofmeervolledigen staatbj herhaling in
lichtverschenen.
doryen en moestdaarvoorboeten indegevan- hetCeN
elaatw orst,zie W ornt.
genls. Hier maakte hj een aanvang methet

schrjven van zjn onsterfeljk werk,den pDon
Qtlixote''. Daar het eerste deel geen bjval
vond? gaf hj een ltlein vlugschriftnEIbuscapie' (de vuurpjll'',in hetllcht,waarin hj
schpnbaar eene beoordeeling leverdevan zjn
werk maar tevens tekennen gaf,datheteene
verborgene satyre bevatte op onderscheidene
hooggeplaatste personen.Numaaktedenieuwsgierigheid zich van hetboek meester,maar
het rogende smaad en verguizing op den vervaardiger. Cerranteswas hierdoor zöö ontzetj

Cervole (Arnoldvan)ofcerrolle,doorgaans
dezc,
rferïedfdr(Archiprêtre)genaamd,omdat
hj)hoewelt0tden ridderstand behoorendeen
in het huweljk getreden,hetvruchtgebruik
had van kerkeljke goederen,wastegen het
einde der middeleeuwen een dervermetelste

partjgangersin Frankrjk.Hj Aasdetelgvan
een aanzienljk geslacht in Perigord, aanschoawde hetlevenslicht in den aanvang der
14de eeuw en wordt het eerst vermeld ter
gelegenheid van den slag van Poitiers,alwaar

dathj vooreerstnietsmeeruitgaf'
,maareerst
8 Jaarlateraan den graafran.
fe-p.
veen12-11
novellen opdroeg.Eenpaarlaarlaterverscheen
zjn pviage delParnaso (Reisnaarden Parnassusl''
j en toen in dien tjd iemand uit
Aragon een smakeloos vervolg op den rDpn
Quixote''uitgaf,zond hj het2dedeelin het
licht, hetwelk n0g voortrefeljkerisdan het
eerste.Daarna schreefhjdenromanrTrabajos
de Persiles y Sigismonda (Het ljden van
Persiles en Slgismondal'', dien hj in April
1616 voltooide.Van zjne eerstedichterljke
voortbrengselen, het herdersdicht nGalatea
(1584)'', zjn slechts dezeseersteboeken in
het licht verschenen.Hj overleed teMadrid
den23sten April1616,tegeljk met Rltak&pere.
Zjn borstbeeld, door d0n Antosio Spll vervaardigd, is in 1835 geplaatstvoor hethuis,
hetwelk hj te Madrid bewoonde.
Van de novellen van Cerranteszjn slechts
4 dien geestigen schrjver waardig.O0k op
zjne tooneelstukken valtnietveelte roemen.
Zjne 8 plntremeses (Tusschenspelenl'' zjn
grappig en natuurljk,maarnietzeerkiesch.
Zjn laatste werk pllet ljden enz.''iseene
aaneenschakeling van allerlei ongeloofeljke
rampen,w elke zich hier en daar onderscheidt
door een keurigen stjl.Zjn hoofdwerk echter
DDe vernuftige hidalgo d0n Quixote de la
Mancha''is een Europeesch boek gewordenen
zal het bljven zoolang men behagen schept
in levendige en dichterljketafereelen,ineene
consequeute karakterteekening,in eene aantrekkeljke oorspronkeljkheid, ineenehumoristische opvatting van dageljkschegebeurte-

hj metkoningJan werd gevangengenomen.
Toen hj voorgeld devrjheid verkregen hadj
volbragt hj met 2000 soldaten een rooftogt

metverwonderljke naïeveteitin keurigctaal.
XD0n Quixote''is een echteroman en ongetwjfeld één der beste,die ooit werden geschreven.Hj is komisch en tragisch,humo-

een 40000-ta1tegen de Turken ten strjde te
trekken.Metzjne bendeverspreiddehjschrik

en legde onderanderen den Pauseenebrandschatting op van 150000 francs,vielin Bour-

gondië,begafzich in dienstvandenDauphjn

tegen den Koning van Navarre, en werd
in 1359 benoemd t0t luitenant-generaal van
Berri en Nivernais. Na den vrede van Brl-

tigny (8 Maart1360)vormdehj uitdeafgedankte soldaten eene rW itte compagnie'',
plunderde daarmededeomstrekenvanLangres,
Lyon cn Nevers,veroverde eenige versterkte
plaatsen en dwong den graafmx Nerern,om

methem teondërhandelen.Toen hjvoortsde
koninltljkevoûrhoedetegeneeneandereroafbendeaanvoerde,leedhjeenebelangrjkenederlaagengeraakteindegevangenis.W eldraeehter
washj wedervrj en tradinhethuweljkmet
Jokanna,de erfdochtervan Jan J'
TT,heervan
Chateau-vilain.In hetvolgendeJaarsneldehj
aan het hoofd van een M ntalgelukzoekerg,
Bretons genaamd,den heer ranJ'
oipdlle,graaf
ran Vandemontjtegen den hertog van Lotha-

ringen te hulp,ûverweldiqde hetlandentrok

naar Trier,maar werd hler naarM etz terug-

geslagen.Nadatzich dehertogvanLotharingen
voor eene s0m gelds van verdere plundering

had vrjgekocht,trokCcnolewedernaarChampagneenBourgogneenverhiefin1363T:11ï
& -,
een zoonvan koningJan,t0thertogvanlaatst-

genoemd gewest.Daarnanam hj dienstinhet

legerjdatdoor koningKarelFnaarNormandië
werdgezonden,om de bezittingenvandenKùning van Navarre te plunderen.Toen deafge-

nissen, vermengd met een diep gevoel van danktetroependeveiligheiddesrjksbedreigden,
liefkle en mededoogen,en datalles geschetst wilde hj hen uitden weg ruimen,doormet

en ontzetting t0t aan Straatsburg toe,maar

moest bj Basel voor den Duitschen Keizer
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K-elIV dewjk nemen.Nu keerdehj naar ill 1750 teVerona geboren werd.Hjvoegde
Provence terug,WM r hj inafzonderingleefde zi
ch bj de orde van Pl
tilp srllzNeeien
en in 1366 overleed.
onderscheidde zich als redenaar,criticus,dichCesalpini (Andrea) of Caesa%inl
ts een ter,levensbeschrjver en vertaler,zoodatde
ItliM nsch wpsgeer,kruidkundigeen physio- voornaamste letterkundige genootschappen in
lopg, werd geboren in Arezzo in Toscane in Italië hem het lidmaatschap aanboden. Hj
1519, wjdde zich tePisa aan debeoefening 6verleed teRavennainOctober1828.Vanzjne
Vr
rgsbegeerte,geneeskunde en natuurltlke geschriften noemen Fj pvocabolario della
histonejwerd er opzigter vandenbotanischen Crusca (1806, 6 d1n)'', - rAlcunenovelle
tuin,en laterljfartsvan paus Clemenn FJJS (1810)'', - en pprose scelte (1819)'' terwjl
in welkebetrekking hj in deSapiênzav00r- hj vertalingen van QnderscheideneLatjnsche
lezingen moest houden,en overleed te Rome dichtersen proza-schrjversuitgegeven heeft.
Giuseppe Cedlri, 00k Josep% en Cavaliêre
in 1603.Vooralheefthj zjn naam beroemd
gemaaktdoor het werk rDe plantislibriXVI d'zrzigzp genaamd, een beroemd schilder en
(1583)'', waarin hj de gewassen stelselmatig geruimen tjd hethoofd der Romeinscheschilpnogde te.rangschikken. Hj verdeelt ze in derschool, werd geboren te Rome in 1570,
boomen, heesters, halve heesters en kruiden, en ontvi
nq onderrigt van Rajàël Motta ep
en maakt onderafdeelingen naar de bedekteOf Lelio Orzz, volgens anderen van Ronoall%.
onbedekte zaden en naar de deelen van het Reeds op ll-larigen leeftjd wekte hj door
zudhulsel.Nietmindereerheefthj ingelegd zjneschetsen van façadesveler bewondering.
metzjnebesehouwing vaù den gltldnen 0m- Hj was zeer trotsch pp debestellingen van
l00p'' van het bloed,- een onderwerp,dat buitenlandsche vorsten en van 10Pausen,z00inzjnepouaestionum medicarumlibrill(1598)'' dathj nietligtt0tdenarbeidtebewegenwas
behandeld wordt.
en aan de versiering van hetCampidoglin 40
Cesare (Giuseppe,cavaliéredi),een Itali- Jaarwerkte.Hjwerdmeteerbewjzenoverladen
aansch geschiedschrjver,werdomstreeks het en overleedin 1640 of1642.Zjnebesteschilrstukken bevinden zich in eene der zalen
J>r1783 trNayelsgeboren,enverkreegdoor de
zjae sstona dl Mapfredi,re diSidlia e di van het Capitool,- voortsheeft men er in
Puglia (1837, 2 d1n)'' cen goeden naam a1s de kapèlvan Panlus F ,in Santa MariaMap
geschiedkundige. 0? grond van eenenuuw- gioreen elders.Vooralzjnpveldslagtusschen
gezettebronnenstudlezuiverthjmettrouw en de Romeinen en Sabjnen''Wordtzeergeroemd.
onpartjdigheid doo1*ditwerk de gedachtenis Hj slaagde bjzonder in het schilderen van
van Manjkedivan den blaam ,dienhem dege- een grootgedranr van menschen en paarden.
schiedichrjvers dermiddeleeuwen uitingeno- Zjne compositie lsstout,maarmen mistbj
menheid met den Heiligen Stoelen met de hem het eenvoudige en natuurljke,en zjne
partj van Anlou hadden aangewreven.Voorts teekeninqis Ver van correct.
heefthj uitmuntendegeschiedkundigeartikels Cesarlno (srerginio),e0n Italiaansch en
geleverd in het tjdschriftrIlProgresso'',en Latjnsch dichter, gesproten uit een aëelljk
hj gaf in de pBibliotheca discirncemorale, geslacht,aanschouwde hetlevenslichtin1595,
legislativeeeconom iche''vanA clczsihetartikel werd 1id van de aeadémie rdei Lincei''en
nSulla flosflia della storia''.Van zjneoverige wasop het punt om van Urbanus VIII eene
geschriften vermelden wj den roman rArrigo hooge kerkeljke waardigheid te verkrjgen,
diAbbate'',en de ?Lettere romane''1d1e eene toen hj in April 1624 overleed.Zjn laatste
levendige voorstelllng bevatten van de ver- werk was.eene verhandeling over de onsterfoejeljkhei; van de slavernj en van hetdes- feljkheid. Zjne gedichten onderscheiden zich
potismus. W egens deelneming aan de consti- doûrzuiverheid en bevalligheid enzjn tevintutionéle beweging te Napels (1827)verloor den in nSeptem illustrium viroxum poemata
hj hetambtvan directeur-generaalder belas- (1662)''.
tingen en leidde een ambteloosleven tot dat
Cesarotti (Melchiore), een dermeest-behj in 1848 t0t intendant-generaalvan Bari roemde nieuwereItaliaanschedichtersenproza&verd aangesteld.Na de herstelling van het schljvel's,werd geboren tePadua den 15den
absolutismuslegde hj zjnebetrekking neder, Alei1730uiteenaanzienljkmaaronbemiddeld
en overleed te Napelsden 15den April 1856. geslachten verkreeg reedsopjetlgdigenleeftjd
Cesari.onder dezen naam vermelden wj: de betrekking van leeraar aan hetseminarium
Aleuandro Cesarijeigenljk Cenati, bjge- te Padtla enlaterinhetpatrieischhuisGrnnani
numd Greeekob een beroemd medailleur en teVeneti
ë,waarhjzjnetreursyelen!benevens
snjdervan edelgesteenten.Hj was afkomstig 2 verhandelingen psopra 1'origlneelprogressi
de
l
l
'
a
r
t
e
poética''en psopra ildiletto della
van Milaan en leefde omstreekshetJaar1550.
ragedia''in hetlie,
htgaf.Hierwerd 11j beMen heeftvan hem hethoofd vanRendrikf$ t
keningvan Frankrjk,op een carneool,- een kend met den possian''van M aeplterson,ging
gedenkpenning van paus Panlaa III,diedoor terstond zi
ch toeleggen op het Engelseh en
MieheleAngeloalseenvoûrtreceljkkunstwerk deed genoemd gedlehtbinnen den tjd van 6
gerûemdrordt,- eenemedailletergedachtenis m aanden in Italiaansche verzen in druk ve1*van Jk1%%8TTS enz.Volgens Viseontézjn al schjnen (1763).In 1768 werd 11j hoogleeraar
desteenen,geteekendmetM .Z/P1,
:Aleœandee, in de Grieksche en Hebrctmwsche taalte Padua en in 1789 secrdaris van de toen aldaar
van hem afkomstig.
Antonéo C'edcrs,doorgaanspater dl/olioge- opgeri
gteAcadémievanKunstenenM'etenschay-

noemd, een verdiensteljk letterkunëge,die pen. ln die betrekking schreefhj:psaggla
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Cespedes (Pabl0 de), een beroemd
sulla Qlosofla :e11k
llingue,applicataallalingua
italiana''.Daarna benoemde Bonapartehem t0t Spaansch schilder,droegteRomsdennM m van
k dien van Aczzioaie
F
reofvanCanolid derregéring,en hj gafzjnegsaggiosagli Cedaspe,00he
skldi'' - olnstrucione f
1'un cittadinia'suoi nicus der ilige kerk Van Cordova mM r
fratelli meno istruiti''- en ppatriotismo illu- gewoonl
jk dien van Spaansel
ten AlJ&l.Hj
minato''in hetlicht,terwjlhjlaterdekomst was tevens eenuitstekendbeeldhouwer,bouw-

der oostenrjkersen Russen meteeneode be- kundige en schrjver. Geboren te Cordova,
groette. Toch benoemde keizer Napoleon hem voltooidehj teRomeonderscheidenestukken
vervolgens t0t ridder van de Ilzeren Kroon en wjddevervolgensalzjn tjdenkrachtaan
e11 verleende hem een aanzienljk pensioen, de hoof
dkerk zjner vader8tad, totdathj in
W a3rV001* Cesarot
rleed.Zjne bestestukken bevinden
ti in zjne ,
?plonea'' dank 1608 toeveCo
rdova, Sevilla,te Madrid,in den
ich
betuigde.Hj overleed op zjnlandgoedSolvay- z
giano den 3denNovember1808ynadathj ln Alcazar,en in vqrschillende steden vanAnda1800 een begln gemaakthad meteeneuitgave lusië.Men bewondertin zjne schepyi
ngen de
van zjne herzienegezamenljkewerken,die sierljkheid en kraeht zjnerteekenlng,zjne
uwkeurige kennis der ontleedkunde, de
in 1813in 40 deelen compleetzjn geworden; nu
toutheid der verkortingen,hetefectderschade uitgave isnameljk nazjnoverljdenv0014- s
gezetdoorden hoogleeraarBarbilri,éénzjner duw , het sehitterend coloriet,maar bavenal
leerlingen. Cesarotti schittertals eene heldere de genialecompositie.HjmMkteeerstcartons
ster aan denhemelderltaliaanscheletterkunde. van dezelfde grootte als de schilderstukken.
len
Hj onderscheidt zieh zooweldoorgrootege- Zjne teekeningen zjn doorgaansin root
leerdheid als door meesterschapoverden vorm. zwartkrjt.Daarenboven heeftMJonderscheiDe taal zjner verzen is krachtig en stout, dene belangrjke werken over kunst en oudlevendig en welluidend.Behalve de vertaling heidkunde uitgegeven.
van possian''
,heefthljeene geleverd van de Cessart (LouisAlexandre(lel,een uitstend Fransch ingenielr,werdgeborenteParjs
Xllias7'en van de vLevensbeschrjvingen''van ke
ill 1719,trad reeds vroeg in diensten onderPlutarehns.

Ceséna,eene stad in de Italiaansche pro- scheidde zich gedurende den veldtogtvan1743
vincieFerrare (tevoren in dePauseljkedele- t0t1746 vooralin develdslagenvanFqntenoi
gatie Forli),aan de Savio enaan den voet en Rocoux. Om redenen van gezondheld vervan den Colle Garampi,is de zetelvan een liethj de werkeljke dienst zag zichgeplu tst
j de Ecole de ponts et chaussées en Nverd
bisschop,onregelmatig gebouwd,maar in het bi
veldra bevorderd t0t ingenieur dergeneralibezitvan velefraajegebouwenenbelangrjke N
kunstwerken.Hiertoe behoort de rBibliotheca teit Van Tours (1751).In 1181 ontwierp hj
Malatestiana'' in het Minorieten-klooster met hetplan t0t den aanleg van dehaven teChervele handschriften, een grnotstadhuis op de bourg,maarhj beleefdedeuitvoeringdaarvan

sierljke markt, eene fraaje fontein en een niet, dewjl hj in 1806 dool'den dood werd
kolossaal standbeeld van Pilts VII,diealdaar weggerukt.Debeschrjving daarvan isnazjn
geboren werd en er een gestichtvanweldadig- overljdenuitgegeven onderdentitel:nDescripheid deedverrjzen.Hetaantalinwonersis0m- tion des travaux hydrauliques (1806- 1809,
streeks35000!(
lezezjn bekendwegenshunne 2dln)''.
Cessie (cessio) beteekent orerdragt.Geopgeruimdheid en hotlden zich vooral bozig
onljk spreekt men van cessie van schuldmet den wjn-,hennep-en groente-bolw,de wo
zjdeteelten dezwavelbereidlng.Nietvervan vorderingen of acties; echter kunnen allerlei
de stad, op een berg,verheft zich de fraaje voorwerpen het onderwerp eener eessie z/n.
kerk Santa Maria del Monte.- De Ouden Zjishetgevolg vaneencontractofvaneenige
noemdendeâe stadCaeséna,in demiddeleeuwen andere regtshalldeling, b-v.van een koop en
erkoop,een ruil,eene erfstelling ofiets anbehogrde zj t0tBologna,en was in den aan- v
vang der 13de eeuw eerst aan M aghinardo de ders. De vormen en de gevolgen der cessie
zs
'd.vx zktzen daarna.aan het geslachtM alatesta Zjll in de Ondersoheidene regten verschillend
rastgesteld,en hangen meestalzamenm etden
onderworpen.Toen vervielzj door erfstelling A
aan denHeiligenStoel,enAleœander FTsehonk aard van de zaak, die gecedeerd Wordt;Of
eene onroerende Ot'eene roerende Zaak
haar aan zjn zoon CesareWprçïl,na wiens deze
s;eene schuldvordering op naam ofniet;een
overljden zjwederom bjdenKerkeljkenStaat i
lspapier op naam ,aan orderofaantoonwerd gevoegd.In hare nabjheid werden den hande
3osten Maart1815 deOostenrgkersdoorMnrat der. Het oude strenge Romeinsche regtliet

egtvan
geslagen,en dan zosten Junj 1832 waszjter oorspronkeljk eene cessie van e0n rd1
nd, eeens
prooiaan de wreedheden derPauseljketroe- vorderen niet t0e,omdatderegtsba
be
s
t
o
nd
,niet
pen, die onder aanvoering van Barbilri de tusschen twee bepaalde personen
willekeurig door eene der beide partjen kon
opstandelingen hadden overwonnen.
verbroken.De behoetle van het toeCesi(Bartolomeo),qenItaliaanschschilder, worden
nd Verkeer doed langzamerhand den00dwerd geboren te Bologna in 1556.De fraaje neme
tbegincompositie en de levendige tinten zjnermnur- Zakeljkheid geboren worden,omdatdihe
t zeer
schilderjen in dekerken teFerrara,Bologna, se1 l0s te laten en te erkennen,
Florence en Siéna worden zeer geroemd,en nuttig en geoorloofd kan zjn)zooalsin alle
men meldt, dat Guido Jldwzzich naar dezen nieuAvere w etgevingen is opgenom en, datde
schilder heeft gevormd.Hj overleed in 1627 schuldeischerzjn regtvan vorderen,'tzllhet
of1629.
door de tegenpartj erkendofbetwistwordt,
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aan een ander overdraagt. Bg degeljkheid
van allen voor de wet,is hetvoordenschuldenaar geljk,aan wien hj betaalt,aan zjn
oorspronkeljken schuldeischerofaan iemand,
op wien diensregtisovergeraan (den cessiow=1).Vonrden schuldenaarlsheteenigpunt
van gewigt dit: dat hj wete,aan wien hj
het verschuldigde wettig kan betaleny z00dathj van zjneverpligting worde ontheven,
en hjnietnogmaalst0tvoldoeningderschuld
kan genoodzaaktworden.Daarom lstenzjnen

Nederlandsche regt: 10de vreemdelingen,die

geetle vastewoonplaatsin hetKoningrjkhebbenq20diealsbankbreukigeuveroordeeldzjn;
30 voogden, bestuurders, bewaarders en andere rekenpligtige personen, indien zj in
hunne verantwoording als zoodanig te kort
komen;40die schuldig zjn aan stellionaat,
gepleegd ten nadeele van een der zich verzettende schuldeischers;en verder allen,van
wie dool,de schuldeischers bewezen kanwor-

den,datzj niettergoedertrouw hebbenge-

opzigte eene'cessie van eene schuldvordering handeld.
op naam 0ok nietgeldig dan vallhet oogenCestius (Cajus),een zoon van Llzcilts&#blik,datzjhem isbeteekend,ofdatzjdoorhem tius, was vermoedeljk dezeltd: Rpmeinsche
zelven schrilleljk is aangenomen Oferkend. ridder, die door Cfcerp vermeld wordt als

De schuld bljtt volkomen dezelfdemetalle negociatorin Azië.Hierwashjrjkgeworden,
voorregten, excepties en gebreken;er komt en daar hj geen kinderen had,bestemdehj
slechts een ander persoon in de plaats van het qrootste gedeel
te van zjne schatten aan
4enoorspronkeljkenschuldeischer(deneedentl, de stlchting van een reusachtig praalgraf,hetm'
m wien deschuldenaar op wettigewjzekan welk n0g ongeschonden te Rome bestaaten
naam van ppyramide vanCestius''
voldoen datgene,waartoehj zich verpligtre- onder den
*

kent.Bj '
icedéren eenerschuldvordering be- bekend 18. Ileze is Van binuen uit gebak-

hoeft de cedent slechts in te staan voûr haar ken steen opgetrokken en van buiten metwit
bestaan, niet vpor de tegenwoordige oftoe- marmer bekleed; hare hoogte bedraagt 16,5
komstigegegoedheidvandenschuldenaar,tenzj hare breedteaan den voet 13,en dediktedel'
zulksuitdrukkeljk tusschen partjen isbedon- muren 3,6 Ned. el.Daarbinnen bevindt zich
gen. Adiën en erfenissen kunnen hetvoor- hetljkvertrek, meteen tongewelfgedekten

werp eenercessie zjn.
keurig bepleisterd,terwjldemutlrschildering
Afzonderljke vermelding verdient n0g de er nagenoeg verdwenen is.
eesnio àozkpr- ,boedelalstand,eeneregtsinstel- Cestrum Z.isde naam vaneenplantengeling,uit hetRomeinsche regt in hetFransche slachtuit de familie der Solaneën.HetOnderen Nederlandsche regt overgenomen,die aan scheidtzichdooreen knzikvormigen,s-tandigen
de schuldeischers het voordeelverschat'
t,om kelk, eene trechtervormige blomnkroon met
zich op eenemin kostbarewjzevan deover- een s-spletigen zoom ,korte,onbehaardemeelbljfselen van den boedelhuns schuldenaars draden een bolvormigen stempel en eene

en van zjnetoekomstige goederen,z0ohjdie ûvale, z-hokkige bes met eenige nieryormige
mogt verkrjgen,ter geheeleofgedeelteljke zaden. Het omvat Amerikaansche heesters en
vol4oening hunner schuldvorderingen teverze- kleine boomen met kwaljkriekende, altjdkeren, terwjlde ongelukkige,maar ter goe- groene bladeren en w elriekende bloemen.De
der trouw gehandeld hebbende schuldenaar be
zi
jsnsen van C.nodun '
am L.en C.Pa,rqltiL.
daarin een waarborg vindtvool'zjnepersoonzwart Oi'yaars en bevatten een paars
ljke vrjheid.
sap, dat qesehlkt is voor schildersverf. De
Boedelafstand is vrjwillig ot'geregteljk. bladeren zdn vergiftig,en men qebruikteen
De eerste wordt geregeld door de overeen- atkietseldaarvan tegen kwaadaardlgekoortsen.
komst van den schuldenaar met zjne schuld- Ook de bladeren van C.ïaurifol'
i
/t
bm 11Xerif.
eischers;de tweedeiseenvoorregt,doordewet en C. nenenat'
um Lam. zjn bekend als zeer
m'm den ongelukkigen ter goedertrouw ge- vergittig en worden doordeIndianengebruikt,
handeldhebbendenschuldenaartoegestaan,door om hunne pjlen vergiftig te maken.Hetsap

den regter te verleenen,w aaz'van de vol-men der donkerblaauwe bessen van C.fïlcfprïen de gevolgen in de wet voor particulieren Jacq.geeft een uitmuntenden inkt,die te Caen voor kooplieden nader zjn omschreven. raccas doorgaans gebezigd wordt.
Voor de schuldeischers is de boedelafstand
Cestus was eene soortvangordel,diedoor
soms voordeelig,omdat de boedelnu in eens, dt,Grieksche en ltomeinsche vrouwen onmidin massa, voor allen tegeljk geëxecuteerd delljk Onder den boezem gedragen werd en
wordt, en de meerdere kosten voor af- dus wèl onderscheiden moet worden van de
zonderljke executiën dus bespaard worden; zona ot
'heupgordël.Aanvankeljk werd de
voo1'denschuldenaarleverthj den waarborg naam van cestus uitsluitend gegeven aan den
van zjnepersoonljkevrjheid:ljfsdwangkan gestikten gordel van Apltröditl (Venus),en
nu tegen hem niet uitgeoefend worden.De bj deRomeinen gafmen dielzaan dengûrdel
eigendom der goederen gaatniet over op de diendelonggehuwdeaanharenechtgenootoverschuldeischers; de boedel wordt ten hunnen handi
yde,a1s hetzinnebeeld van vereeniging

voordeele verelend;bljtternadevoldocning naal'llgchpm en geest.
vankostenen vandeschuldenn0gietsover,zoo
Cetaceen,zieWalGsaacl
d'
èedieren.
bljft datdes schuldenaars eigendom.Komter Ceterach W illd.isdeolderenaam vaneen
te kort,dan vallen de latere goedercn,diede plantengeslacht uit de famiiie der Vaxens.H et
debiteur nog mogt krjgen, van zelf in den omvatslechtséénesool*t,nameljk C.(flcinarum
boedel, die afgestaan is.Uitgesloten van het .ftwA., Willd.(Asplenium Ceterach L.,Gymvoorregt van boedelafstaud zjn volgenshet nogramme Ceterach Spr.).Dezeplantdmagt
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een blad ter lengte vall 1 Ne(
l.palm op een bezoeht.Denjverheidiser nietonbelangrjk
korten,sehubbigen steelen groeitopdemuren en houdt 2000 arbeiders bezig.Van grooten
en rotsen in het zt
liden van Europa.Te voren omvang is er de lcunstmatige vervaardiging

werd zj veelgebrtlikttegen miltziekte,ver- van wjn,dienietalleen geoolloof'
tlis,maar
stopping,waterztlcht,asthma,verkotldheidenz. zelfs door (1t
? regt
hring aangemoedigd wordt.
en was Onder den naam s'an nllerhaCeterach'' Niet alleen toch wortlt e1
.de Cette-wjn in
in de Apotheek te bekomen.00k wordtzj een gewilden toestand gebragt, maar men
onder den naam van ,zllerba Doradillae''ve
2r- maakterdoorversnjdingvanwitteRotlssillonkocht, daar de Spanlaarden haar Doradglla wjnen metallerleisoorten van Spaanse,
he en
rzlllzzlt?zztlrïtznoemen.
Fransche wjnen en brandewjn eenegroote
Cetine is een bestanddeel van het wal- hooveelheid Aladeira-wjn,dienaaralleoorden
schot en van de Olie van Delphin'as ylobiceps. der wereld verzonden wordt.Voorts bereidt
Om ze te verkrjgen wordt fijn gewreven men er liketlren, welriekende w ateren,zee.

walschot zoo vaak m et alkoholvan 0,816 be- pen, chemicaliun enz. In den Omtrek wordt
handeld, totdat deze na (1o filteratie geene veel zoutgewonnellt op (1e werven bovinden
O
lie-achtiye deelell bezit.Hetachtergebleven zich 12000arbniders,endevisehvangst,vooral
is dan zulvere eetine.Hetlostop in kokenden (
1eoester-en sardine-visscherj, wordtergPalkohol en kristalliseert bj deafkoeling in dreven met 150 schepen in Z00 en 200 op de
fijnewitte blaadjesvallparelmoerglanszonder strandmeren,terwjlmenerookschepenuitrtlst

retlk of'smaak.Zj smeltbj z
l9CC.en vormt ttlrkabel
jaauwvangstnaarNew-Fotmdland.D0
na de afkoeling eenevaste,hardekristalltjnen halzdelis er tlitgebreid;in 1861vielener1025
massa, die Op het gevoel minder vettig is st
lht
lpttn binnen,terwjl9r8 sdlepen dehaven
dan walschot.Zj verdamptbj 360*C.zonder verliett
ln,en dokustvaartwjstern0ghooger
te worden ontleed.Honderd deelen kolkendon ctjtèrs aan. De belangrjkste uitvoer-artikels
wjngeest van 0,821 zjn voldoendevoorde zjn wjntbrandewjn,zotlt?wjnsteen,groenoplossing van 2,5 deelen cetiue,die bj de spaan,kurken,olie,gedroogde eningemaakte
afkoeling grootendeelsneêrslaau.00k lostzj vrtlohten, gedroogtle en gezotlten visdl,
op in houtgeest,terpentjn-olieen vetteoliëu. terwtjle1.kolonialewaren,leder,htliden,wol,
Cltevrewllverltreegbjdeverzeepingvancetine ltatoell, timmerhout, teer, hars,steenkolen,
40,60/0 cetylhydroxyde en 59,940/0eenormassa? Spaansehewjll,kabetjaatlw enz.wordeningedie bj
'43 ot'44Obegon te smelten.Hj hield voerd. De berg van Cette,een landmerk der
deze V00r 0011 m 0l1gS0l s'an m argarillo-zlltlr zeelieden, heette btjde Ouden MollsSetitls,
en olie-ztltlr,dot
!h zj isnietsandersdan pal- e1A reeds in de middeleeuwen vindtmenaldaar
mitine-zuur.

elln Sette vermeld. Volgens de mededeeling

Cetraria Ayltard,zie Iq
hlandscl
tzzlpd.
valz Colbert echter is de tegenwoordige stad
Cette is eene havenstad en eene vesting eerst in 1666 Op e0n moerassigen bodelllge-

van den eersten rang in het Fransche depar- sticht.
tement Hérault, in het arrolzdissemtlnt MontCettinje, Cetbje, Zetinje,ot
'Tzettivq'eis
pellieren 4geogr.mjlenvandezestad.Zjligt dehoofdplaats envoormalige residentievanhet
aan den spoorweg naar Bol'deaux en Lyon op vorstendom Montenégro.Zj ligtterhoogtevan
eene landtong ttlssohen de Middellandsehezee 1100Ned.elbovelldeOppervlaktederzeeineen
en hetbevaarbare strandmeel'rll
hau (Etangde dool'steile l'Otsen Om geven dalen bestaat uit

Thau), waar hetZtliderkanaal)aanvangende eellklooster,eenvorsteljkpaleiseneen20-tal
te Toulouset een einde neemt, en aan beide ht
lizen,waarbjzicheenegoedeherbergbevindt.
zjden vau het door de landtong gegraven

Het klooster, door heehte m uren omringd,
kanaalvan Cette. O0k is de stad doorkana- ligt aan den voet van een steilen rotswand;

1e11 met de Rhône verbondeu.Zj is halve- llctisbj herhaling door deTurkenvernield,
maansgewjs gebot
lwd tegen een kalkhetlvel, doch telkens weder oggebouwd.Tn dekerk
waarop de eitadelzich verheft,en doorsneden
van 2 ltanalen,die elkander regthoekig kruisen.De diepe en veilige haven kan 400 st'hepen bevatten, wordt dool-2 forten verdedigd
en is van et
ln vutlrtoren voorziel
'
l.Om dever-

aldaal' 1'tlst het stoffelpk oversehot van den
w ladika Peter I, die dool'hetvolk a1s een
heilige wordt vereerd.In hetklooster bevindt
zieh onder het bestuur van den archilnandriet
de voornaam ste schooldoslandseneeneboelt-

zanding der haven te beletteu, zjn lange drukkerj.Hetvorsteljk paleisisinmodernen
hoofden in zee uitgebotlwd en dekaajenheb- stjlgebouwd en van verdedigingswerkenvoorben dientengevolge eene aanzienljlte lengte zien. De ht
lizen behoolen gedeelteljk aan
verkregen. Cette is na Marseille do belang- senatoren, gedeelteljk aan bloedverwanten
rjkste Fransche koopstad aau de Middel- van den vorst. De hoofdzetel der regéring
landsche zee en eene stapelglaats val
z den van Montenêgro is thans Negtls.
wtjllenvan andoretlitvoer-artlkelendernabu- Ceulen (Van).Onder dezen naanlvermelrige departementen. Zj telt ûmstreeks 23000 c
lelzwj:
inwoners en bezit eeu grûot aantalconsulaPieter '
pc,
z Ceulen,een uitstekend en tjverig
tell,eenehandolsregtbank,scheepswervenvoor leeraar der Vlaamsclle Doopsgezindell in dtl
de marine?eene beurs, eene llydrographische laatste helft der 16deeetlw.Toelzhj zieh in
selloûl?een botauischen tuin,eenkabinetvtlol- 1578 te Emden bevolzd, om te btàraadslagen
natt
lllrltjke historie, een mtlséum van ot
ldhe- over eonedutlrzam t)verzoeningvan deFriesehe
den en een sehouwburg.Dezee-enzandbaden (?n V laalnsltho D oopsgtlzinden llntllouden
worden erjaarljks door3-tot4000badgasten van tlttlz Homsttlr vrede, werd aanl1t.141en
V.
Q0
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andere Doopsgezinde leeraars door die der berg1één der zuilen van Rer-les, verrjst.
Hervormde gemeente een openbaar twistge- De stad bestaat uit 3 deelen,nameljk den

sprek aangeboden, waarbj de welsprekend- berg Acho meteen sterlt fort, d>t de geheele
heid en scherpzinnigheid van ran,Cenlenglans- landtongendeningang derzee-engtebestrjkt,
rjk tevoorschjnkwamen.Nietteminwerdhj de Citadel,aan hetuiteinde van de landtong
doprdeVlaamschen in denbangodaan,enhj gelegen en allcen over eene Ophaalbrug toeverloordaarbjzjnetjdeljkemiddelen,zoodat gankeljk,en do eigenljlte stad of'Almina,
hj zich in 1583bj deFriezen voegde.Een waar de burgers en kooplieden wonen.Hier
verzoek, aan de regéring van Franeker ge- bevinden zich ook de hoofdkerk,2 kloosters,
daan,om zich openljk tegen Henricus 2.
03/4
)- e0n hospitaal en onderscheidene scholen nides te mogen verdedigen,die hem op den waaronder eene zeevaartschool.Langs de zce
preêkstoel gelasterd had, werd toegestaan, lo0$ cenokaai,vanwaarmeneenverrukkel
k
doch hetis0nsnietbekend, dat daaraan ge- uitzlgtheeitop Spanje,enaandeanderezjj
de
de
r
s
t
a
d
l
i
gt
de
Al
ameda
of
openbar
o
wanvolg werd gegeven. Intusschen hield hj in
1596 te Leeuwarden in de Oalileërkerk een delplaats van:vaar naen het 00g laat weiden
belangrjk geloofsgeding met den predikant over de kust van llarokko t0t aan de bergen
u , en schoon van Od'
?
zlda 0n- van het Rif. Het aantal inwoners bedraagt
R'aardws Aeronil
bedreven was ill het Grieksch en Latjn t)n ruim 2000 ziclen en deze vormen eenmengel-

den 7o-larigen otlderdom bereikthad,wisthj moesvan Spanlaarden,Moorcn,Negers,Muzjne stellingen z0o goed teverdedigenjdat latten en Israëlieten. Ceuta is de zetel van
zjn tegenstander zich geenszinsop de over- een bissehop,gesteld onder den aartsbisschop
winning k0n beroemen. Het twistgesprek van Sevilla, en de regéring gebruikt de stad
duurde van 16 Augustus 1596 t0t 17 Novem- ook a1soord van ballingschap (presidio).
ber van datJaar 0n we1 gedurende 155 zitDeze stad is het oude Septa, Septum of
tingen 2 uur vöôr en 2 uur na den middag. Ad septem f
ratres;hetwordtdoorsommiren
Intusschen werd aan ran Ceulen het volgende voor Abyla, door anderen voor het Esillssa
Jaar verboden om te prediken. Hetschjnt, van Ptolomaeus gehouden, en.was weleer de
dathj zich toenteSneekgevestigd heef
t,en hoofdstad van MauritaniaTingitana.Nadcnval
hj leefde n0g in 1603,want indatlaarwerd van het Romeinscherjk werd zj achtcreendoordeFranekeronHarlingerSynodeverzocht,
dat de Staten van Friesland mogten letten
Xop de resolutie,gegeven anno 1597,als dat
Pieter ran Cez
lflzl het predikambt in deze
Landtschappen soude verboden W0rden''. -

volgens door de Vandalen, Gothen en Arabieren overweldigd. Laatstgenoemden gavon
haar den naam van Sebta en verhieven haar,

tjdenshunneheerscllappjoverZuid-spanje,t0t
eengewigtig00rd.Latervielzjtendeelaande

Hj schreef rEen waarachtige doch eenvou- Hamoedieten en daarna aan de Almoravieden,
dighe wederlegginjhe tegensdatlasterschrj- en in 1409 werd zj veroverd doorkoning
ven Ruardi Acronll(1598)''
,- pGesprek ge- Jan I van Portugal, nadat 00k de Genuézen
houden te Leeuwarden,in protocolvanLeeu- er reeds korten tjd heerschappj hadden gewarden (1597)''- en XBrieftervereeniginge voerd.In 1580kwam zjtegeljkmetPortugal
der Vriezen'' in het DChristeljk Huisboek'' aan Spanle en bleef hieraan onderworpen van Buyzen.
0ok na de scheiding van Spanle en Portugal
Z.
ys#py '
twtCel/el,ranKelden ofranCöllen. in 1640. Vruchteloos belegerden de MarokDeze werd in 1539 geboren te Hildesheim in kanen haar bjna 23Jaar (1697- 1720)en te
Saksen en was Onderwjzer in de wisl
tunde vergeefs trokken zj in 1732 onderaanvoete Breda, toen te Amsterdam en eindeljk te ring van den bekendenrenegaatR'
èperdanogLeiden, waar hj van decuratoren der h00- maals meteene grootekrjgsmagtderwaarts.
geschool in 1600 eene aanstelling ontving,om De stad werd dapper verdedigd en iso0k nu
in de Nederlandsche taal de wiskunde te on- n0g hetbelangrjkstesteunpuntderSpanlaarderwjzen aan ingenieurs.Hj kweetzich met den in Noord-Afrika.
ijver van die taak t0taan zjn overljden op Ceva tTommasol,eenJezuïet,ervarenwisden 3lsten December 1610. Hj heoft zich kundige,scherpzinniq kunstregter en dichter:
vooral bekend gemaakt door de berekening werd geboren te Mllaan den 2den Februarj
van hetA do@aanscke.
gdft
z/,datinhetcjfer3 1648, vond een werktuig uit,om een hoek
met een grootaantaldecimalen deverhouding in 3 deelen teverdeelen (1698) schreefuituitdruktvan de middelljn van een cirkeltot muntendegedichteninhetLatjnenItaliaansch,
zjn omtrek, eerstgemelde als eenheid geno- en overleedte Milaan den3denFebruarj1736.
men. Dat getal, ook het getal zr genaamd, In zjn ppuerJesus''bezingthjdegeschiedeis3,14159265358979323846enz.Voortsschreef ni:van Jezu8'kindsheid,terwjlna zjndoo(
l
hj: rluudolf van Ceulen, van den circkel, zjne sopuscula mathematica (1699)''enz.in
n0g de tafelen sinuum ,tangentium etsecan- hetlichtverschenen.
tium ,ten laatste van intrest(1596)''
,- pDe Cevallos (Pedr0), een Spaanseh staatsarithm etische en geom etrische fondam enten

(1616)''1- en plfonstige vragen enz''.

man? werd in 1754 te Santander tliteen oud
Castlliaansch geslacht geboren, studcerde te
Valladolid, betrad als gezantschapssecretaris
te Lissabon destaatkundige loopbaan,en werd
kortdaarna benoem d tot minister van Buitenlandsche Zaken. Toen de plannen vau Napo-

Ceuta, uitgesproken als Ce-oeta, in het
Arabisch Sebta,is eene Spaansche vesting en
havenstad in Marokko aan de noordkustvan
Afrika,tegcnover Gibraltar,op eenelandtong
ten westen van Tanger,waarachter de Apen- leon 1 aan den dag kwamen,kooshj partj
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voor dcn prins van d.
sflrg'enwas teBayonne gangsvorming bestaande, - en eindeljk de
getuige van de tooneelen, die Spanle van M ontagnes Apird:, waarmede deze bergketen
zjnezelfstandigheidberoofden.JpzF Napoleon het Canal du Midibereikt.Zj heeftn=rde
wildeden algemeengeachtenstaatsmanwinnen zi
jde V3n het Rhône-dal eene steile helliàg

voor de belangen der nieuwe dynastie en be- en bevat dientengevolge ill de omstreken
noemde hem t0t staatsraad. Niettemin deed van Nîmes, Montpellier, Alais enz. di
eje,
Cerallos in 1808 een geschriflin hetlichtver- drooge dalen, die zelden door regenbupen
worden verkwikt,terwjldez0nerverschroei-

schjnen,waarin hj dehandelwjze van Napoleon met donkere klellren schetste,engedurende den Spaanschen bevrjdingsoorlog stond
Cerallos mede aan het hoofd van den Staat.
Toen hj echterhethuweljk vankoningFerdinand VII met eene Portugésche prinses afraadde,werd hj naar Santanderin ballingschap gezonden.Laterzaghj zichwedermet

jend op derotsen schjnt.Aandeanderezjde

der bergketen isde helling iaauwer,deregen
overvloediger,maar 00k de warmte geringer,
zoodat de sneeuw er terhoogtevan 1500Ned.

elweleens6 of7maanden bljftliggen.Hier
vindt men vooral wouden,weiden en bouwlanden,terwjldeoostzjdemetwjn-en oljfeene portefeuille belast, daarnat0tgezantbe- gaarden, moerbeziën en kastanjeboomen is
noemtl! eerst te Napels en toen te W eenen, bedekt.
maar ln 1820 nam hj zjn ontslag en leidde Omtrent de vervolgingen, waaraan de bevervolgens e0n ambteloosleven.Hj Overleed woners der Cevennes ter zake van de gods.
dienst hebben blootgestaan, rudplege men
te Sevilla den 29sten Mei 1838.
Cevennes (De),weleerCebenna,Gebenna het artikel Camisards.
en Conmen'as Atlzld geheeten, vormen eene
Ceylon,00k Seylan,inhetSanskrietLankâgrootebergketen in hetzuidenvan Frankrjk. diva,door de inboorlingen Singkala, door de
op den regteroever van de Rhônestrektzj Arabieren Delendib, in hetBirmaansch Jekoo
zich van het Canal dtlMidi(Zt
lider-Kanaal) Fdzpld.
serï- (Land deswelbehagens)endoorde
in eenenoordoosteljkerigtinguitt0taan den oude Romeinen Taprobane genoemd,is een
Mont-pilat met eene lengte van 40 geogr. Britsch-lndisch eiland indenIndischen OceM n
mjlen en beslaat het zuideljk gedeeltevan aan de zuidoostzjde van de kuntvan Vöôrhet hoogland van Frankrjk. In Frankrjk Indië,waarvan zj gescheiden lsdoordeGolf
zelfisde naam van Cerennesv00r die geheele van Manaar en door de Pal
k-straat (121/,
bergketen niet in zwang;men noemt er de geogr.mjlbreed).Hetheefteene ei-ofpeergebergten van Charolais, Forez en Auvergne vormigegedaante,ligttusschen 5056'en 9046'
Ge Noordell
jkeCerennes.DeCevennesvormen N.B.en heeft bj eene lengte van 60eene
de waterscheiding tusschen den Atlantischen breedte van 22 t0t32geogr.mjl.Men schat
Oceaan en de Middellandsche zee. Van de deoppervlakteop1177L geogr.mjlen.Ceylon
rivieren,dieerontspringen,vloejendeLoire, is het Indische Sidlië, dat eens aan het nade Allier,de L0t,de Aveyron,de Tarn met burige vaste land was gehecht. Daarop wjst
hare zjrivieren en de Agoutnaarden eerste, de sage, dat Visltnoe tjdenszjne 7deincaren de Doux,deErieux,deArdèche,deGard,
de Herault,de Vidourle en de 0rb, naar de
lMtste.De geheele bergketenvervaltineenige
deelen1die wederom hunne uitloopers uitzenden.Het noordel
jkstqedeelte bestaatuitde
bergen van Virarao , d1e van den Mont-pilat

natie eene brug van hetvaste land naar het
eiland gebouwd heet
l, en dat zelfs n0g in de
15de eeuw de pelgrims te voet van Dekan

derwaarts zjn getrokken.O0k thans n0gis
rifen en zandbanken,diebj sterke eb nagehun voormalig pad eene aaneenschakeling van

zich zuidwestw aarts uitstrekken tot M n de noeg droog loopt, de vaart voor groote sehe-

Lo
ire (13% geogr.mjl).Hunne gemiddelde pen belem mert endennaam draagtvan Adamshoogte bedraagt 1200 Ned. el, doeh hunne brug. Het binnenland van Ceylon is in het
hoogste toppen zjn de helft hooger,zooals m idden en in het zuiden eene bergstreek van
de Mont-M e
'renc;die gevaarten zjn veelalvan graniet en gneis, Om geven door een breeden
vulkanischen aard en omgeven door diepe gordel van laagland, uit zandsteen ontstaan.
kloven en kalerotswanden,terwjlalleenaan De geheele noordeljke helftiseeneheuvelachhaar voet wouden en weiden elkander afwisselen. lrerder zuidwestwaarts verhefen zich
de bergen van Gerasdan meteene gemiddelde
hoogte van 1400 Ned.elen methetgranietgevaarte La Lozère, datzich in den Pic Crucinas verheft ter hoogte van 1700 Ned.el.
N0g verder zuidwestwaarts draagtde hoofdketen der Cevennes den naam Van Garrig-s-bergen,en deze strekken zich uitvanden

tige vlakte.D e bergstreekvormteenhoogland,

650Ned.elboven dezee,endaaropverrjzen
aanzienljke bergketens en toppen.Hiertoebehooren de Adamspiek (2700 Ned.el),de Pedrotallagalla (2600 Ned. el) en de Namani
Koeli Kandy (1700 Ned. el). Tusschen de

borgen vindt men dalen,zoo schoon en z00
vrachtbaar als men elders te vergeefs zoekt.
T0t de voornaamsto rivieren behooren er de
havâli-Gangâ, die in het midden van het
Laigonat t0t aan de bronnen der0rb (6'/z Ma
geogr.mjl).Eene voortzetting daarvan,100- gebergte ontspringt,noordoostwaartsvloeiten
pende van de bronnen der Orb t0t die der zich na een l0op van 45 gcogr.mjluitstort
baaivan Trinconomale, de Kaloe-Aor,
Agotlt,vormtovereen afstandvan 3'/zgeogr. idne de
Navil, de Konokan en de W alawa aan
mjlde bergen der Orb,en hierop volgen tût
aan de bronnen der Jaur raet eene lengtevan de oostzjjde, en de Averie, de Pomparipo,
6 geogr.mjlen eene gemiddelde hoogte van de D odrooe-àroa, do Kaymel, de Kaleny', de Kaloe-Gangâ en de Ghinderc aan
1100 Ned.elde Espinolts-beryen,uiteeneover- Gangâ
20*
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dewestzjde.Voo1'tszjnerbelangrjkemeren, sedert de kaneelbosschen aan particulieren
zooals de Pat
leviel-colom in hetnoorden,en verkocht zjn en de trotsche kaste der
de Gantalawe in hetOosten.Heteiland isaan kaneelschillers niet langer w erkt in diellst
a
lle kanten toegankeljk vool'degrootstesche- van het gouvernement. Onafzienbare ltokospen, behalve ln het noordwesten, waar de wouden, somtjds onderscheidene dagreizen
kusten lajg zjn en onderscheidenelandtongen lang, bedekken er de kust; zulke verzamein zee ultzenden.De beste haven is die van
lingen van palmen zjn zelfsOp Java en Su-

Trinconomale, hierop volgt die van Point de matra niet te vinden.Men ontwaarterallerlei
Galle,terwjlColombo enkeleenereedebazit. groepan van slanke stammen ter hoogte van
Het klimaat is er,althans in de bebûuwde 20 t0t 30 Ned. el met donkere schadtlwen
streken,geenszinsongezond,daar dewarmte, onder de ruisehende toppen.Voortsheeftmen
er aan de kusten slechts 24- 310C.bedraagt. er, behalve kokosnoten en kokos-olie!cardaEr valtveelregen,en deze geeftereene0n- m 0m
) ebben- en sapan-hout, welrlekende
@@
gemeene frischheid en vruchtbaarheid aan den Oll*e
n, tabak, areca-noten, hennep enz.,die
plantengroei.Er is zelfs een beroemd gezond- alle min Ofmeerbelangrjke uitvoer-artikelen
heidsstation te Newara Ellia, 2000 Ned. el vormen.- Het dierellrjk van Ceylon bezit
boven de Zee, waar de thermometer afwisselt eene afzonderljke soortvan olifanten,wilde
tusschen 1 on 29OC., Europésche groenten zwjnen,buFels,herten,mllskusdieren,stewelig WaBSOM en 001 groot aantal bronnen kelzwjnen,hazen,geiten,muskusratten,sjaontsprinqt. Van hetlaatstvan Aprilt0taan kals, apen enz., 150 soorten van vogels met
het begm van November heerscht op Ceylon den neushoornvogelen velepapegaajen,vele
de zuidwest-moesson, en gedurende den ove- maar weinig vergiftige slangen, kaaimanst
rigen tjd desJaarsde zuidoost-moesson.
schildpadden enz. Lastig voor menschen en

T0t de delfstoleljke voortbrengselen be- dieren zjn de l'oode bloedzuigers, dieerin
hooren erjzeren mangaan,alseenigemeta- meniledewouden bezoeken.Dekust,vooral
1en,- voorts salpeter, aluin,potlnod,zwa- de Golfvan Manaar,levert er vele parels.
vel en zout) alsook vele edelgesteenten,naDe bevolking, ten bedrage van 2 millioen

meljkrobjnen,amethysten,topazen,saëeren, zielen,bestaathoofdzakeljk tlitSinghalézcn,
granaten,toermaljnsteen,chalc,
edoon,hyacinth die zich vool.oorspronkeljkebewonershouellberyl,die vooralin hetlandschapAnoerâd- den maar bljltbaarafstammelingen zjn van
hapoera worden gevonden.- Vooraldeplan- de donkerkleurige ingezetenen van Dekan.
tengroeiis er weelderig en grootsch en levert Zj bezitten echtergeenszinsdenkrjgshattigen
nieta'
lleen alle Indische,maar0ok veleeigen- ard van deze,maarzjn welwillendenvreedaardige gewassen.Jungltnltn zegt:pDe beval- a
zaam.Zjzjn,voorzgoverdeleervanBoeddka
lige en tevens grootsche landschappen zjn zulks veroorlooft, in kasten verdeeld,en de
Overalip een groen kleed gehuldten in zjne slavernj bleefer, in hare zachtstevormen,
ploojen liggen de dorpen onderdeschaduw t0tin1832bestaan.lletschjnt,datdeWedda's
van hoog geboomte. Meer in het binnenland of Bedda's,die in de wouden ten oosten van
vindt men uitgestrekte koëjplantaadjesenge- de Mahavâli-Gangâ van de Jagt leven,meel'
heele w ouden van kaneelboom en en andere spe- aanspraak hebben op den naam van oorsproncerj-achtige gewassen,waarboven zich veelal keljke bewoners.Na de Sinqhalêzen zjn de
hooge tamarlnde- elz palmboom en verhefen, Malabaren (Tamils) het talrlkst;zj vormen
afgew isseld m et statige bananen ofmetandere omstreeks l
/adederbevolkingenOnderscheiden
boom
en,die metvruchten en bloem enbeladen zich van eel-stgenoem den dool'grootergeest*@
ZI
J11. llaarachter eindeljk verrjzen de rots- kracht en forscher ligchaam sbouw .Tot hen
wanden der reuzengevaarten, die zich t0tin die van elders zieh op heteiland gevestigd,
de w olken verhefen.Een praehtiger en heer- hebben, behooren voorts de Mooren,afkom ljker tafereel kan men zich nietvoorstellen. stig van IndischeenArabiseheMohammedanen
De Jack (Artocarpus integrifolia),de brood- en ilï den regel schrandere lieden.O0k Ma-

boom, dedslamboe-en dekatsjoe-boom ver- lejers en Kaferszjn eronderde bevolking
spreiden Onder hunne takken eene verkwik- vermengd: en Onder de Europeanen zjn de
kende

schaduw tusschen de stammen der afstammellngen van Portugêzen en van Neder-

areca- en kokosgalmen.De zwarte P0P0r en landershettalxtjkstvertegenwoordigd.
d
e betelpeper kllmmen bj dehooge boomen
De leer van Boeddha heeft Op heteiland
op, en eene menigtebloejendeheestersvult en zjnebevolking duideljk harenstempelgeoveralde tusschenruimten, zoodat geene ver- drukt,- vooralook op de qroot
schebouwbeelding zich zulk eene aanrename loof-men- vallen van Anoerâdhâpoera ln het noorden
geling kan voorstellen. Z66 ls hetalthans in en van Candy in het binnenland.Ceylon is
de provincie Nagombo?het keurigsteplekje de hoofdzetel van hd oorspronkeljke Boedvan den grooten lusthof''.Ook detrouwenszeer dhaïsmus. Het werd er 3 eeuwen vtsö1'den
gezwollenschildcringenvanCeylondoorHaaf- 1lét115:Jt11j; gnzcr jaartelling reeds verkondigd.
zleg-zjnten onzentvrjalgemeenbekend.- In Men ontwaart erzjn invloed op de gtlschiedelagelandenverbouwtmenrjst,katoen,maïs, denis,de zeden, de wetenschap en het leven
arrowroot, malliok, suikerriet enz., en in der inw oners,- -en veoral op de nationalt)

het bergachtige binnenland vooralkOëJ.De letterkul
zde, die gedeelteljltin hetPali,qemeest-eigenaardigevoortbrengselen cchterzjn deelteljk in het Singhaleeseh gescllrtlven ls.
er kokosnoten en kaneel. Intusschon is de Laatstgenoem de taal,w elke metdt)talcn van
kaneel-cultuur aanmerkeljk achteruitgegaan Dekan verm aagschapt is) w ordt ook thans
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n0q te Colbmbo zeer goed gesproken.Als dezebescherming zochten bj dëNederlanders,
Brltsche bezitting en als middelpuntvan vem

dieheteerstin 1602opCeylonwarenaangeland.

l
teerttlsschen Groot-Brittanje,Afrika,Indië, Deze ontrukten in 1655 door de verovering
deSoent
la-eilanden,ChinaenPolïnêsiëbevindt van Colombo aan de Portugêzen de heem
zich Ceylon in een hoogstgt
m stlgentgestand. schappj,maar behandelden op hunnebeurtde
Het is regtstreelts onderworpen aan de Britsche kroon, en w ordt door een gouverneur,
alsm edo door eene uitvoerende eneenew otgevende commissie bestuurd,die alletoColombo

inwoners met zulk eene zelfzuchtige wreed-

heid, dat er bj herhaling oproer ontstond.

Toen Nederland zich in 1795 als Bataafsche
Republiek ophetnaauwstmetFrankrjk vergevestiyd zjn.Het eiland is verdeeld in 6 bond, k0n het zich niet handhaven in het
provinclën,en de inkom stennemenertoe,als- bezit van Ceylon. Lord Hobart, gouverneur
mede scheepvaartenhandel.Dem eestbezochte van Madras,zond in laatstgenoemdJaar eene
havenszjnerdievanCololzlbo,PointdeGalle, expeditie derwaarts,en weldra gaven TrincoJatba en Manaar,terwjldievan Trincono- nomale,Jafna,Colombo en hetgeheeleeiland
male en Battikaloa op de Oostkl1st,h0evoo1-- zich over.De wreedheden echter,waaraan de

treflbljlkook,nietzooveelbezoekOntvangen. Britten, aan wie het eiland bj den Vrede
V0or goede wegen is er gezorgd,en eriseen van Amiens (1802) was afgestaal
z, van de
spoorweq aangelegdvan ColombonaarCandy. zjde der inboorlingen waren blootgesteld,,
Deregêrlngen dezendelinggenootschappenzorgen voor de verbreiding vankennisenbesohavingqvan de 1400 scholen wordon slechtseen
100-tal door de eerste,en de Ovel*ige door de
laatsten onderhotlden.Het Christendom maaltt
er ihtusschen geene vorderingen,daar de inboorlingen zich wèllaten doopen,maar zich

leidden in 1815 t0t een oorlog.Koning 1Gkq.ama & pz,gM ,de lioste.in de reeks der vorsten, werd gevangen genomen en zag zich
genoodzaakt Om het bezit van het eiland af

te staan aan de Britschekroon(2Maart1815).
De rlzst wasechterallecn in sehjn hersteld.
ln September 1817 baxstte een opstand 10s

houden aan deOudeleer.Erzjn2R.Katho- meteen Boeddhaïstisch priester als kroonprelieke bisschoppen, één te Tol*ona en éên te tendent aan het hoofd,en hierdool'ontstond
oesala, voorts bevindt er zich een Angli- ill de digte wotlden een guerilla-oorlog, die
kaansche bisschop,en de Amerikaanschezen- do afkondiging der krjgswetvereischte.De

delingen leggen een ongemeenenjveraan den heilige tantl van Boeddha,die er bj elken
Opstand e0n0 belangrjke rol vervulde Averd

dag. In 1846 is te Colombo ean geleerd genootschap gestioht.
omtrent de eerste tjdperken (ler.geschiedenis van Ceylon ontbreken alle berigten.

Toch schjnthet,datdebevolkingreedsvôör

koning Wids
j@jaI (543 vöôrChr.),metwien

de geschiedenis een aanvang neemt,een aan-

merkeljken trap van ontwikkeling had be-

onder de beschermkng gesteld van hetBritsch
gezag. O0k in 1820 werden er ogingen t0t
0Pr00r aanyewend, doch toen ln 1832 de
laatste Konlng Overleden Avas,scheen tevens
de laatste reden vanverzetweggenomen.Niettemin zocht men zich in 1834 vandenheilig0n tand tot leus v00r een nieuwen Opstand
meestertemaken,enhoeweldeEngelschendion
tand in 1847 aan dc priesterstoevertrouw den,

reikt. In 307 vôôr Chr. verscheen, onder
de regéring van koning Tinso,deBoeddhaïstische leeraar M ahindo op Ceylon en hetwèl- zagen zj zi
ch genooyt,Om dien l*
eedshet
slagen zjner zending werdbekrachtigd door volgende Jaar weder ln bewaring te nemen.
gevolge van de gestrenge maatregelhetylanten van den heiligen Bo-boom (Ficus Ten
religlosa), die er ook nu n0g aanwezig is. van den gouverneur viscount Torrington ontH etoudekoningsgeslaeht, datderM ahawansot stond in 1848 een Boeddhaïstisch OP1*
Oer,
stierf uit in 301 na Chr.en werd opgevolgd maar werd met kracht onderdrukt;hoewel
door dat der Soeloewanso, dat totin 1153 re- de gouverneurin 1850 zjnontslagnam ,heb-

geerde.fn dien tjd- enwelinde6deeeuw - ben zjne maatregelen zulke gevolgen gehad,
werd het eiland bezocht door CosLnas J'lico- dat er zelfs in 1857,tidens den opstand in
plenstest die 0ns daarvan eene beschrjving Indië,geen Oproer isbeproefd,zoodatCeylon
heeft achtergelaten. Verschillende vorstenhuizen zeteldenvervolgensOpdentroonteCandy,
werwaarts na de verwoesting van het oude
Anoexâdhâpoera de wettige regérhzg wasverplaatst, alsm ede in andere gew esten van het
eiland tot inde16deeeuw .D0ordePortugêzen
w erd de eerste stoot aan hetzwakke koning-

kalm maar met vasten tred voortlitgaat op
den weg der ontwikkeling.

De hoofdstad is,zooals wj reedsgezegd
hebben, Colombo,waar n0g gertlimen tjd,

nadatCeylon aan deEnrelschenonderworpen

was,Ne:erlandsche predlkanten in onze taal
hetEvangeliehebbenverkondigd,zooalsPalm
rjk Candy toegebragt.Zjstaptentoevalligaan en later dienszoon D.J.TJJJZI,thansleeraar
land in1505tePointdeGalle,aangevoerddoor der Schotsche gemeente teRotterdam.Andere

Al
tmeldq,terwjlDltarmaPrakramaTx aldaar belangrjke steden zjn er Trinconomaleaan

te Cotta de teugels van hetbewind inhanden
had.Eene expeditie naar Colombo werd eerst
ondernomen in 1517 door Lopez zsbcrdz, en
de Portt
lgézen namen weldra eenige haven-

de Oostkust?PointdeGalleenNasomboaan

de zuidwestkust en Candy in hetblnnenland.
Voorts heeft men meernoordwaarts degroot-

sche botlwvalkn der Oude vorstenzetel Anoesteden in bezittwaarnazj hetgeheeleeiland l'âdhâpoera, volgens de jaarboeken der Sinzochten te onderwerpen enin1587zichmeester ghalézen in de 4deeeuw vôôr Chr.gebouwd,
maakten van Candy.Hun qodsdienstig faha- hetPalmyra van Ceylon,metdeOverbljfselen
tismus verbitterde echter de lnwoners:zoodat van verwonderljke kunstwerken en heilig.
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dommen,- alsmede de bouwvallep v>n eene vloten der Acgineten en Lacedemoniërsbeveilatere hoofdstad deslands,van PollA
anaroewa, ligd had,stevende hj naar Aegina, om er

ten oosten van Candy.- Aan de noordwest- de inwoners gestreng te tuchtigen. In 387

kust van Ceylon liggen eindeljk de eilanden ondersteunde hj den Koning van Salamisbj

Ramirseram ,Manaar,Jafnapatam ,Karadiva, het veroveren van Cyprus, verhinderde in
Barbara, Haarlem , Leiden, Delft, Middel- 879 den aanslag der Spartanen op Theben,
burg,Rotterdam ,Amsterdam enz.
veroverde in hetvolgendejaaronderscheidene

Ceyx , koning van Trachynië, wilde het eilanden en behaalde met 60 scheyen met3
orakel van Apollo te Claros raadplegen en roeibanken eene belangrjke overwlnning Op

nam afscheidvan zjnegemalin Haleyone,be- de Peloponnésiërs.D00r eene nietlwe wjze
lovende,dathj binnen 2 maandenzouterug- van vechten, nameljk doorhetvoorstegel
id

keeren. H P
** leed echter schipbreuk en ver- op de ééne knie te doen vallen en alzoo met
dronk,en toen Halwone het1jk van haren hetschild Op hetanderebeen en metgestrekte
echtgenootop hetstrand zag spoelen,stoxtte speer den aanvalvan denvjand afte wach-

zj zich in zee, waarna beiden in jsvogels ten,bezorgdehj aan de Thebanen dezegewerden veranderd,- natuurljk volgensOri- praal op de Spartanen Onder Agesila'lts en
legde de grondslagen voor de overwinningen
#i'
!f.
çin zjne pGedaantewisselingen''.
Chablais, in het Italiaansch Seiablese,is bj Leuctra en Mantinéa.Men deed in die
een landschap in Opper-savoye,aan hetmeer houding standbeeldenterzjnereereteAthene
van Genève, en telt ruim 60000 inwoners. verri
jzen zoodat Lessing den kampvechter
Na de annexatie is het een arrondissement van Borghêse voor een rchabrias'' houdt.
van het departement Haute Savoie.- In de Later streed hj met Sparta tegen Theben,

dagen dcr Romeinen heette het Provincia dat zich de opperheerschaypj over Boeoti
è'
equestris! en later Ager caballictls wegens wilde aanmatigen en beveillgde den Peloponzjnetalrjkestoeterjen.Xen had weleerher- nesus tegen een invalvan Epaminondas doortogen van Chablais,totdatgeheelSavoye een dien hj overde land-engteeene grachtdeed

hertogdorftwerd.
Chablls,eene kleine stad in hetFransehe
de
part
e,tte
vn
ermelden wi
j Y70g0nS
den
uiement
tmuntenYo
denn
n wi
Bourgogne-wjn,die

graven en een walopwerpen.Hj werd aangeklaagd wegens het verlies derstad Oropus,
maarvrjgesproken,doch nuverliet hj (362)
zjne vaderstad,om alsadmiraalvandenK0naar haren naam ,,Vin de Chablis''geheeten ning van Egypte tegen Perzië te strjden.
wordt.O0k heeft in hare nabjheid de slag Vier jaren later keerde hj terug,voerde in
den éondgenooten-oorlog hetbevelovereene
van Fontenaiplaatsrehad (841).
Chabot (Françols), een der beruchtste expeditie tegen onderscheideneoproerige eilanrevolutie-mannen, geboren in 1759 te St.Ge- den en stetlen,en sneuvelde ineenzeegevecht
niez in Rouergue, werd reeds vroey Capu- vöör Chios.Hj was de laatstevoorspoedige

cjner monnik. 00k na de ophelng der
kloosters bleef hj monnik,hoewel hj een
onzedeljk leven leidde.D00rhetdepartement
Loire et Cher naar de Nationale Vergadering
gezonden, arbeidde hj met kracht aan het
vernietigen van den troon.Ja,hj bragt zich
zelven w onden toe en schoof de schuld op
de hofpartj, om deze gehaat te maken bj
hetvolk.Toen hj vervolgensindeNationale
Conventie gekozen was,wildehj dearistocraten verbannen en hunne goederen aan de
Sansculottestoewjzen.Hj isdeuitvindervan
den naam rMontagnards'' v00r eene zekexe
partjvanvertegenwoordigers,enopzjnVOO1*-

veldheer van Athene, dat vervolgens zjne
magt en vrjheid meeren meer zag verdwjnen. O0k Demôsthenes vermeldt den lofvan
Cltabros.
Chaco, eigenljk .
Elprcl Cltayo, is de
naam van een uitgebreid, meerendeels nog
onbekend gewest van Zuid-Am erika, hetw elk

gedeelteljk behoortt0tdeArpentjnscheRepubliek en gedeelteljk t0tBolivla.Hetgrenstten
oosten aan de Parana en de Paragtlay,ten

westen aan de oosteljlte uitloopers van het

Andes-gebergte,ten noorden aan debergketen
van Bolivia en de Braziliaansche provincie
Matto-Grosso, en ten zuiden aan de Ri0 Sastel Ontving de kerk van Nôtre Dame dien lado, en beslaat een oppervlakte van ongevan rTempelvan het genie''.Uitspotnoem de veer20000(
ngeogr.mjlen,waarvan '/adeaan
men hem den rrazenden monnik''.Vervolgens de Argentjn
sche Repllbliek toebehoort. Het
trad hj in hethuweljk metdeOostenrjksche is eene groote vlakte, slechts hier en daar
baronnes ron Frey, weshalve hj van aristo- doorsneden van heuvelketens, die de watercratische gezindheden beschuldigd, in de ge- scheiding vormen tusschen de Ri0 Salado,de
vangenis gew orpen en metanderen van den Rio Vermelo en de Rio Pilcomayo.In het
toeleg t0t hetrooven van geldenbetichtwerd, noorden vindt men ertlitgestrekte wouden en
zoodathj den 5denApril1794 op hetschavot hier en daar een weelderigen plantengroei,
hethoofdverloor,nadathj3dagentevoreneene maar in hetzuiden,tusschen 26 en 30OZ.B.,
vruchtelooze poging had aangewend,om zich wegensgebrek aan watereenebal
-rewoestjn.
doormiddelvanvergifom hetleven tebrengen. De bodem bestaat e1*meestaluit zand en is
Chabrias, een uitstekend Attiseh veld- op sommige plaatsen meteene zoutkorst beheer, die zelfs door zjne vjanden geprezen dekt. Slechts aan den oever derRi0 Salado
werd,verhiefzjne geboortestad, door den vindtmeneenigevolkplantingen,enhetoverig
Peloponnésischen oorlog uitgeput, op nieuw gedeeltederChaco dientt0tverbljfplaatsvan
toteen hoogen trap van aanzien en welvaart. zwervende Indianen,wier aantalechter niet

yadat hj in 390 vöôr Chr.Athenetegen de grooterschjntte wezen dan 30000.
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Chaconne, ill het Italiaansch claceona, plant komen in Hongarje aan demarkten

is de naam van een deftigen Rans,voorhei
)n worden er a1s salade gegeten, Onze 0.fein de Franscheschouwburgeningebruik.V01- ntulentum (drollkenmakende kervel)beziteen
gens Roql
gfort washj afkomstig tlitSpanje penvormigon wortel;ofdeze teregtdien naam
en bestond uit eeno reeks van bedaarde pas- dl-aagt,isonzeker.- ZievoortsonderKerrel.
sen,op die der menuêtgeljkende, in 3/:de Chagres is eene havenplaats in hetdeparm aat.Men vindt hem nog in de opera's nAr- tementColon derrepubl
iekPanama,bjna11/z
mida'' en rAlceste'' van Glûck. Tn de dans- geogr.mjl van Aspinwall,op denregteroever

kunstgoeftmen aan denpas,diebjhet0mdraajen val
z het ligchaam gemaakt wordt,
den n= m vjn ntempsdoChaconne''.
ChadidsgaofCltadqqa,deoorstegemalinvan
den Qs-jarigen Mohammed,wasvöôrdienttjd
eene rjke wedt
lwe uitdenstam derKoraïsjieten. Zj schonk hem 4 zonen en 4 doehters,

(
liealle,mett
litzonderingvanFqtimqdeechtgenoote vanAli,spoedignadegeboorteoverleden.
Van zjneoverige140s15vrouwenhadMohammed geenekinderen.Zjwasdeeerste,diog0-

van deRi0 Chagresbj haren mond.Vöörde

ojening van denPanama-spoorweg(1855)was

zp de voornaamstehaven aan dezezjdeder
landengte,doch thans bestaatzj uiteenige
rtjen ellendige hutten met1000 inwoners.De Rio OAtwre.
: vervulteene belangrjke r01
in de plannen, om do beide Oceanen door
middel van een kanaalmet elkanderte ver-

binden; zj is eene belangrjke rivier,doch
talrjke watervallen belemmeren Over haren
bovenloop descheepvaart,terwjlhd gedeelte

loofde,dathjeenprofeetGodswas,enovftrloed Vall Crtlzes t0t aan den mond geschikt is
op Gs-jarigen leeftjd,3Jaarvöôr(1evlt
lgtvan voor groote stoombooten.Intusschen kunnen
haren man naarMedina(zieondel-M oltammed). wegens de voordien mond gelegene zandbanChaerem on, e0n Stofcjnseh wjsgeerte ken vaartuigen van meer dan 4 Ned.eldiepAlexandria, w as eerstbibliotheearis aan d0n gangaldaarnietbinnenvallen,terwjlereene

tempel Van Serapis en begafzich vervolgens goede haven ontbreekt.De Panama-spoorweg
naar Rom e: om m et Aleœander ran Aeyae, looptgedetllteljk dool
'hetdalvan dezerivier

een Peripatetisclkwjsgeer,voordeOpvoeding
van Nero te zorgen. Zjne werken overde
hiêroglyphenenoverdegeschiedenisendegodsdienstderEyyptenaren zjn verloren gegaan.

en overschrjdthaarbjhetstationBarbacoas0p de helftzjncrlengte- overeene groote
jzeren brug, di0 0g 6 pilaren rustttt
lssohen

gens de sage door Chaeron, een zoon van
Apollo en van Thero,gesticht.Zj 1ag ineene
vruchtbare vlakte aan den voetvaneonesteile
rots, waarop zich de acrôpolisverhiefenwas

den Levant k
%ayltir gonaamd,is eene sterke
en harde sool'
t van leder,dat de Tartaren en
Arméniërs in Astrakan berciden uit datgedeelte eener htlid van paart
len en czels,het-

aanvankeljk schatpligtig aan de Ore'
homéniërs,terwjlzj zich latervrj verklaarde en
bj het Boeotisch Verbond voegde.Hetoude
geslachtderPerjpoltiden wasaldaargevestigd.

welk zich op den rt
lg onmiddelljk bovendcn

welke iedere spannlng ongeveer 160 Ned.el

Chaeronea, eene stad in het oude B0e0- bedraagt.
tië, ten zuiden van de Cephissus,werd v0lChar ijn , 00k Aayrain, skayreen en in

staart bevindt,en door de Kalmoeken en andere Tartaarsche stammen geleyerdwordt.Dat

gedeelte wordtvan zjn haar en vleesch ont-

Vöôr den Peloponnésischen oorlog hadden de daan,vochtig op een raam gespannen,m et(1()
Atheners zich van haar meester gemaakt,en vleeschzjdenaarbeneden opdengrondgclegd
de Phocensers zonden er eeno volkplanting en dan met het harde zaad van eene soort

heen.Zj bloeiden0g in dedagenderRomein- van melde (Chenopodium album) bestrooitlt
sche heerschappj?en de inwoners legdenzich die aldaar den naam draagtvan ralaboeta''.

vooral t0e op het bereiden van tlitmuntende
olie,van zalven en van w elriekendezelfstandigheden. Chaeronéaisbekend(
1oordeoverwinning,die Pltiliplms 1,414 M acedoniè'aldaar

H ierna wordt er viltdoek overheen gelegd en
het zaad in de weeke huid getrapt,waarlla
men deze droogt,tlitspant en het zaad er af-

schudt,zoodat zj eenezeerOneFeneopper-

behaalde op de vereenigde Grieken (338 vöôr vlaltte heoft. Daarna schaaft men haar glad

Chr.) en (
1oor die van Sulla op M ithridates en legtze in w ater,zoodat de diepe ofdoor
(86 vôör Chr.), voortsiszj de geboorte- het zaad ingedrukte en alzoonietafgeschaafde
plaats van Platarcltus.Hetgemeenschappeljk plekken opzwellen en aan het chagrjnleer
graf der in eerstgenoem den slag gesneuvelde zjn korrelig voorkomen geven.Nadatdehuid

Thebanen, m et een reusachtigen m armeren 2 etmaal gew eekt is, legt m en ze in eene
leeuw versierd en doorPausaniasvermeld,is heete, geconcentreerde lo0g van koglzuur nain den laatstentjdteruggevonden,endebouw- tron en daarna in zotlt,en m en gaat vervolvallen der oude stad liggenin denabjheidvan gens over t0t het kletlren. De geliefkoosde
kleur van dit leder is zeegroen,maar men
hethedendaagsehe Caprena (Capurna).
Chaerophyllum is de naam van ecn verft het 00lt w01blaauw ,rood en zwart.plantengeslachtuitdefamiliod0rSchermbloemi- Voortsmaaktmen welchagrjnleervandeht
lid

gen (Umbelliferae).Ht
ptonderseheidtzichdoor van haajen,zcehonden enz.Hetwordtvooral
de aanwezigheid van omwindsel en omwind- in Engeland veelnagemaakt dool-de huiden

seltjes,omgekeerd-hartvormigebloembladenen tusschen jzeren rollen te persen.waarin derlangwerpige, met 5 scherpe ribben voorziene geljke verdiepingen zjn gemaakt, als door
vruchten.0.b'
ulbosumL.(Myrrhisbulbosa Spr.l hetmeldezaad wordenvoortjebrayt.- Exzjn
groeitin Midden-Et
lropa opveleplaatson,ook ook zjden stoFen mctnoples,d1e den naam
bd 0ns;de witte, knolvormige wortelsdezer van Aagrj;n dragen.
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ll(1001.
Chais (Charlcs),e0l vel'
diellsteljk godgo- stlhlslitlonhllflell Aralz kAvarts, u'rclkl.lzil.,
leerdc, wtlrd geborcn to Genèvt
)den 3dt'
n Ja- 00130 goringl)dO01*B(!1li
-1'1011(11'1()i(1(.
,14 tstvllllsd001*
.J
ntlarj 1701, ontving aan dlllzoogost
slzoolal- 00n0 st$1100110 zae,hto lklrur 0n(1(!1*S011(,i(l0l1.l3it
daareene voortreFeljl
teOplt
liding (
)n wel-t
lin gostetanttt bestaat uit (.,(,11n'lellgsolvan a.
lllor-

1724 t0t de predikditlnstbovorderd.llj vermeerderdc voortszjne kenuisdool
-bclangrjkt
!
reizcn en werdin 1728 beroapen alspredikant
bj de MTaalschc gemoente to 'sl'
lagt)twaar
hjdicbetrekkinggedurënderojaarbolkleeddt:,

l)ht)en kristalljnen kitlztlaartloiI1onbopaalde
vllrbinding.H et is zeorporotls enbevatlagtàn,

die gelleel mat zjn! Mrlushalvëhet zcerg0schikt is vool-canzèt
lën en intagliun.Tlz n'
lecr
boperkten zin noemt luon chalcedoon eone

alstoen valz de predilting ontheven w erd en

(
lelfstof, die hoofdzaktllljk bj Broossa aan
10 jaarlator(1788)overlecd.lljjsollroet
'ondcr don voot van den olylupus govolltl()n u-ordt
andort
m :rsens littêralde l'Ecriturt
:sainteetc. en het ecrst (1001- dta inAveners vallChalcé(1733, 3 dln)'', ,,La sainto Byble o11l(
? d0n in den halldel is gebragt.Hot Nrertoont
vieux et le nouvëau testazzzent etc.(1743
zich in allerlei vormen, lleet'
teen soorteljk

1790, 8 dln in 4to m et kaarten en platcn, gow igt van2,58 2,66,ttenesplinterigtàbreuk,
gevolgd dool. rMêmoires sur la vie de Alr. ecn geringcn glans, cn is in dcn regt?lhalf

Chaisl''
, nLettres llistoriques etdogmatiqucs stlr lesjubilés(?tlesindulgences(1'
i51,
3 dll
zl'' rsermons(1789,2 dlnl'' enz.
Chaix d'Est-A nge (GustavcLguisAdolphc Victor Charles),een uitstekend Fransch

doorzigtig Of doorschjnend,somtlldsolzdool
-schjnend enlichtblaauw ,luelkwittl3lell
t-cllalctldotlnl:honiggeel(ceragaat)tof'donkerbruin
van ltleur.Isditgesteonte grjsen lvit,zo0

prollèsvan Pescafore(?nz.In1857werdhj1)1.
0cll
-ct
ll
, generaal bj ht)tKeizerljk gerogtshof
teParjsen vervolgenslidvandenstaatsraad,
waar hj weldra de betrekking val
z Ondervoolzitter bekleedde. Alcermalen werd lll
jt0t
lid van doKamervalzAfkevaart
ligtlen gelto-

hankeljk van do kleur, thansechterver-

hetltheteltalcedony.
'r;voortsheeftm enr%qenbooyadvocaat, w erd geborcn te Rheims don llden cl,
tzlcpr/ppp?, stippel-oltalcedoon, wolk-ehalcedoont
April 1800.Op zocjal-igen leettjd vestigdt
)llj mokka-steenenz.Afenvindtdenchalcedoonvool-al
zicll t()Parjs,en vooralna de Julj-omwen- in agaat- en ertsgangen,in de blaasvormige
teling klom zjn roem dool-de belangrjke ruimton van den maudelsteen,in serptl
ntjndoor hem gevoerd: pl
-oeesscn.Hiel-t
'
,
oo b0l10O- kloven enz.vooral in Duitschland,Bohemen,
rttn llet llot
lès La Apaclt
b-:,datvan dcn va- llongal
-tje, Op Ilsla,
lat
l, in Sibêrië,ârabii
)
.
'
dermoordorBenoil,dat van Donon Cqtft?f,het enz. Voorheen wasdeprjsdezerdelfstofaf-

staatmen Onder alzderenin Obersteindekllnst,
O1u haar met de meest gezochte klcllren tc

doenprjken.

Scnator.Ztjnebelangrjkstepleitredenenzjnin

Chaleidice ofhet Cltalcid'
iscl
t-seltiereilaltd,
alzoo genoemd naar de stad Chalcis!ligt in
het Ttlrkstthe gewestSalonilti,en sprlngtmet
drie uitloopers Cassandra,TuongosenAthos
vooruit in de Aegaesche Zee.Hetis ten
Oosten door de Golfvan Orfano, ten westen
door die van Salonikiomgeven,en het K0r-

dc Mcgarensers gesticllt.Eerstdroeg zj dtm

nas) en Potidaea)laterCassandra(thansAthi-

zeu, en i1& 18G1 bonocludc Napoleon l1()m tQt

La gazette des Tribunaux''
Le Droit''
e1 rAnnales du Barreau frallçais''te vindcn.
Chaki Ofkl
tal
cl
'is'de naam van ecn groot
zoutmetlr in hetRussischegouvernementAstra- tasj- ofCholomonda gebergte 1190 Ned.el
kan en in het arrondissement Ienotqlewsk. hoog
loopt er in eene zuidoosteljke rigHet ligt in hetm iddelltler Avolga-stcppe en ting overheen. O0k de 3 uitlpopers Oflanddroogt d0s zomers tlit,zoodat men er alsdan tollgcn zjn ten Oosten en ten zuiden rotseelle verbazend groote hoeveelheid zoutkan achtig e1'
1 steil, en de luerltwaardigste van
verzam elen.
deze is Athos (zie ouder dit
m naam). Hct
Chalcedon , eene stad in het oude Bi- szhiereiland heefteen vruchtbaren,boscl
zlsken
thynië,aan den m ond van deBosportlstegtm- bodem , (311 i)z het westeltjk gedeelte lagen
ovcrConstantinopel,werd in675vöörChr.dool- weleer de steden Olynthus (thans Agios Mannaaln van Procerastis,later dien van Clza,l(!o- l0s).
don.T11140vötsrChr.s'erloot
-zj haren5,001
-- Chalcidius, e(
31
,
1Neo-platonisch wjsgeor
m aligen bloeidoordien koning Nioomldes m et en taalkundige uit deeerstehelt'
tder4deeeuw ,
hare burgers ztjno nieuwe lloofdstad Nicome- was archidiaconus te Carthago (m sclzreefeene

dia bevolltte.D001-deRomeinen werd zjver- Latjnsclle vertaling van den rrimaeus''van
sterkt, en t
lo Christeljke Keizers verhieven Plato,welke ookteLeidenbjlfeuvsi'
tts(1617)
haar t0tde hoofdstad valzBithynië.I-lier be- is uitgegeven.
haalde i1z 1$211 na Cllr. keizer Constanli,ltus
Chalciet is de algemeene naam eener
eene overwinning op L'lcùl'lus.Langzam erhaud

klasse van delfstoFen,die uit zuurstofzouten

I
twam zj in verval,maarwerd weder O1
)g()- en mt?tallische radicalezz bestaan zonder het

botlwd door Valens, die haar rlustinianea'' voorkomen van luetalen te hebben. Hicrtoe
noemde. Daarna werd zj verwoestdoorde behooren hetjzerspaat(spaat-jzerstoen),het
Ttlrken, die llare steentllz gebruiltten)om i11 mangaalzspaat,hd zinkspaat enz.
Constantinopel mosl
teeën te doel
z verrjzen. Chalcls,de Oude lloofdstad valz heteiland

Zj is de geboorteplaats val XenKcrates,en in Euboea en een dcr belangrjkste steden van
451 wei'
d ereen balangrjltoectlmélzischcon- het oude Grieltenland, w as aan de sm alste
cilie gehotlden. Op hare plaafs verhelt zich
thans lzet dorp Kadikoei.

plelk van de Euripus gelegeu.e11 door cene
brtlg over deze m et hetvaste landverbonden.

Chalcedoon is de naam van zulke vel'- Zj had een aanmerkeljken omvang,een door
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zuilengangen omgeven marktplein en etme aldaar in 1511.Zjnl
)tlitmuntende Grieksche

talrjke, halzdt
lldrjvende ()n welval.
endo b()
- spraakkunst overtroft die zjl
zervoorgangers;
volking,dielanysdeoevt
prsderMiddollandsche Ook heefthj deeorstegedrultte tlitgaven van
zee en op de ellanden aldaar ondersoheidene Homlrus (1488),van Islkraies(1493)en van
vol
kplantingen stiehtte. Apollo werd er met Sltidas(1499)bezorgd.
#*
lts beneChalcoxylographie nocmt meneenemeIJV01* gehuldigd, en de redenaar Isae'
VOIIS de dichter %ycOPlW01IWtWPN 01*g0b0r0n) thode,door SieylânderteW eenen uitgevondon,
terwjlArlstôteleserztjnedagen eindigde.
ODR door eene vereeniging van dehoutsnee-en
Reedsvöörden aanvangvandenTrqjaanschen van de kopergraveerkunstdeaqua-tinta-manier
oorlog WaS Chalcis dool- de Atheners onder in staalop eene trefff
mdewjzenatebootsen.
aanvoering van Pandorus,een zool:vanFzr:c/zChaldaea, Cltaldaei, Cepltene,in het Hetltelts, gegrondvest, Of welligt.later door 10- breeuwseh Cltasdl
m , in het Chaldeeuwsch
niërs onder bevelvan Cotltlts uitgebreid.O0k Cka,
sdaje:isin ruimeren zin nietsandersdan
Aeoliërsen Arabieren (misschien Phoeniciërs) Babylonid: doch in meer beperkten zin een
hadden er zich gevestigd.Men meent,dat (1e gewestvan ditAziatisch rjl
t,en wèlgelegen
stad haren naam ontvangen heeflvan denymf ten westen van de Euïkaat en zich uitstrekCltalcls, eene dochter van Asoplu.In Ouden kendet0taan de woestjnenvanArabië,alzoo

tjd waser hethoogstegeza:in handen van het zuidwesteljk gedeeltevan dehedendaageene ridder-aristocratie. H ero#o
' fzl.
g gewaagt schepasjalieksBagdad en Bassgra.Datlandvan een oorlog tusschen Chalcis en Eretria, schap ontleentzjn naam aan hetSemitische
waaraan ook Samos en Milete deelnamen, volk der Cl
taldeeuwen,in den BjbelCltasdim
en zelf'
s Theben wasgeruimen tjd aan haa'
r genoemd,dieOorspronkcljl
tde bergstreek bj
schatpligtig. In de 6de eeuw vöôr Chr.verbond Chalcis zieh met Sparta,Om den vcrbannen Isâ-qoras naar Athene terug te brengen, doch te vergeefs.Gedurende den Perzi-

de bronnen van de Tigrisbewoonden,maar
zich over geheelMesopotamië uitbreidden en

omstreekshetJaar2500 of2000 vôôrChr.te
Babylon een bloejend rjk stichtten.Ten onschen 00r10g was zj eene bondgenoote van regte worden zj wel eens metdeKoerden
Athene, toonde zich weldra afvallig en werd vereenzelvigd, want deze behooren t0t den

door PerLeles Onderworpen (446),dieerden ArischenBtam.Bj de Chaldeeuwscheverover-

democratischen regêringsvorm invoerde.Nade aars voegden zieh nu 0ok landverhuizers uit
vernedering van Athene en den Peloponnêsi- Egypteqalthans men vindt hiervoor grond in
schen oorlog, haalde Chaler
is weder adem , de berigten van Diodor'
tts,in de Overeenstemdoch weldra werd zj achtel'
eenvolgensdoor ming der Chaldeetlwsehe en Egyptische myde Atheners, de Macedoniërs,Anlloehus van thologie?en in deBjbelsoheoverlevering0mSyrië, Mitltrldates en de Romeincn in bezit trent Ntmrod.Ditrjk wasaal
zverschillonde
ltstinian'
lts versterkte hare vorstenhuizen onderworpen. Op koningtm uit
genom en. Keizer J'
vestingwerken zoodat zj gedurendede mid- het sagentjdperk volgden Medische, Chaldeeuwsche en Arabische gezaghebbers,totdat
deleeuwen eenbelangrjk puntbleef.
Het tegenw oordige Cltalkls, in de middel- in 1273 vöôr Chr.hetgeheelerjk doordat
eeuwen E'
urqpus,in hetGrieksch Eyribo en der Assyriërs verslonden werd.
in het Italiaansch Negroponte, was onder het
Later had de naam van Cltaldeeltw ofChalbestuur der Turkcn een der middelpuntenvan t
fcdt
hk.de betoekenis van sterreknndqqeofvan
bestuur en is 00k thans n0g eene echt lAu1'
k- sterrewiyckelaar,dewjldatvolkzichmetgr00sche stad met dikke,grjzemuren en zware ten jver en tevens met verwonderljk goed
torens,m etmoskeeënenm inarets,m etnaauwe, gevolg op de sterrekunde had t'
oegelegd.Op
vuile straten en onregelmatig gebouwde hui- den sterretoren boven den tempel van Bel,
zen.Zj is voorzien vln een fort,vaneeneha- den Babylonischen Zeus,werden zeernaauw V0n en van 1000 inwoners. In de Euripus keurige w aarnem ingen gedaan.Daardoor geverheft zich een toren, door de Venetianen lukte het htm ,de Chaldeeuwse,heperiodevan
gebouwd; vandaar bereikt men langs eene 18Juliaanschejaren en 11 dagen tebepalen,
steenen brug het vaste land,en lanyseene waarna de m aan zich m et betrekking t0t de
houten ophaalbrug de poortvan Chalkls.
zon,de aarde en hare knoopen telkensweder
Chalcgndylas, o0k Cltalcocondylas 0n op dezelfde plaats bevindt,zoodatzj metdat
Ckalcocandylas is de naam van een Byzan- hulpmiddel de m aansverduisteringen lkonden
tjnsch geslacht, hetw elk aan het h0f van voorspellen.O0lt meentmen,datzijdelengte
Antoni'
lts, hertog van Athene,een grootaan- van het Jaar zôö naauwkeurig vaststelden,
/tz,
s, een uit- datzj bekendmoesten wezen metdenterugzien genoot. Laoiticlts O/ztzlcostfl
-/
tts
stekelld yeschiedschrjver,geboren teAthene, gang del-nacht-eveningen. Volgens Dlodor'

s beschouwden zj de maan als het
wo
onde ln 1470 teConstantinogelen stt
hreef zs%c/f/ff.
eene geschitldcnis der laatste Jaren van het meest.nabjzjndehemelligchaam ,hetwelkzjn
ByzantjnsehoKeizerrjk, die 0ok in hotLa- licht ontving van de z0n,en wisten zj,dat
tjn vertaald en bj herhaling uitgegevcm is. de maansverduistering vel'oorzaakt werd door
Demetri'
zs OAtllcpzl#y/tz,
s,een broedervan den de sdladuw der aarde.Volgens Stobae'us en
voorgaal
zde, een ultstekend Grieksch taal- Slneea hielden zj de kometenvoorplaneten,
kenner, werd geboren te Athene in 1424,be- die dan alleen gezien worden?aIszj totde
gafzich na deverovering van zjn vaderlalld aarde naderden.Van de gestshrlten der ChalnaaxItalië,werd zeer gezien aan het h0fvan deeuwen is niets t0t 0ns gekomen,dan eenige
Lorenzo #ei M ediei te Florence en overleed fragmenten in wiggeschritt.
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De eigenljke Chaldeeuwsche taal was de

Chalm ers. Onder dezen naam vermel-

landsbjna geheelen al.Van hd ArameeschChaldeeuwsch zjn eenigefragmenten overgebleven in de boeken des Ouden Testaments,
nameljk in datvan Esra(HoofdstukIV:3t0t
VI:18,alsmedeHoofdstukVII:12- 24)enin
datvan Daniël(Hoofdsttlk 11:4 t0tVTI:28).

opstand kooshjdezjdederministeriélepartj.
In 1775 keerde hj naar Engeland terug on
aanvaardde erin 1786eene betrekking bjhet
ministérie van Handel en Koloniën,waarna
hj in 1825 overleed. Van zjne geschriften
noemen wj: rpolitical annals ofthe united
colonies (1780)'') - r0n the comparative
strenght of Great-Britaln during the present
and precceding reigns (1782)'' en rcaledonia, or a topographical history ofNorthBritain (1807,4 d1n)''.Voortsheefthjonderscheidenelevensbeschrjvingen vanmerkwaar-

Assyrische;later iserhetArameeschinzwang denwj:
gekomen,en dc Israëlieten hebben gedurende
Georye C/zllzz
ler.
:, een Engelsch geschiedhunne ballingschap deze taal zich eigen ge- schrjver.Hj werd gt
?boren in 1742 toFochamaakt,zoodatzj van dentjdderMakkabeers bors in het Schotsche graafschap Murray,stud
e
e
r
d
o
t
e
Ab
e
r
d
e
e
n
e
n te Edinburg in deregaf hetHebreeuwsch verdrong.Toen cchter in
640 na Chr.Babyloniëzich onderwerpenmoest ten, vertrok naar Noord-Amerika en vestigde
aan de Arabieren,verdween de oude taal des zich te Baltimore.Bj hetuitbarsten van den

Voorts heeft men in die haleen aantalverklaringen van boeken des Otlden Verbonds,
Tary'
o im genaamd.Van vele Apocrypheboe-

ken is hetOorspronkeljk Chaldeetlwsch verloren gegaan,en zj zjn in Grieksche vertalingen t0t0nsgekomen.I'
lariltsJb&vAff:schreef

zjn boek over den Joodschen O0rl0gin de dige personen geleverd.

Alezander O#clver.
:, een zoon van don
Chaldeeuwschc taal. 00k de taal van den
Talmtld wordt doorgaans Chaldeet
lwsch ge- voorgaande.Dezeverdiensteljkelevensbeschrjver en ktmstregter, werd in 1759 te Abernoemd,maarzjisvervan zuiver.
Omtrent den regêringsvorm in het Chal- deen geboren en strekteaanvankeljkt0tstetln

deeuwsche (toen Babylonische)rjk gevenDaZFJen Jeremiaseenigeinlichtingen:deKoning
d0r Koningen zeteldein zjn burg,depoort
(P0de)genaamd,omgeven dooreen talrjken
hofstoet, waarbj zich de opzieners van het
paleis, de overste derljfwacht,deopperste
der gesnedenen en het opperhoofd dermagiërs
(sterrekundigen) bevonden.Het rjk wasin
landvoogdjen verdeeld,en dezewerden door
am btenaren van verschillenden rang bestutlrd.
In de eerste3 eeuwen onzerJaartelling was

aan dedagbladpersteLonden.Zjneerstewerk
van belangrjken omvang waszjn pGeneral
biographical dictionary (1812- 1817, 32 dln
metmeerdan 9000 artikelsl''.Voortsvermelden wj zjne pHistory of theuniversity of
Oxford (1810,2 d1n)''
,- en zjn pBrltiph
poetsfrom ChaucertoCowper(1810,21d1n)''.
Daarenboven heefthj van onderscheideneEngelsche werken nieuwe uitgaven bezorgd.Hj
w as l
id van hetKoninkljk Genootschap van

Jaar zich meester van het land,en ditbegon
vervolgens te bloejen, toen de geloofsstrjd
der 3 Christeljke partjen,Orthodoxen,Nestorianen en Eutychianen (Jacobieten) er in

Schotland. Hj werd geboren den 17den Maart

W etenschappen enz., en overleod den 18den
Chaldaea onderworpen aan de Parthers enge- December 1834.
noot eene aangename rust.Daal-na maakte de
Thomas Chalmers den meest-gevierdenkanPerzische koning Sapores 11 gedurende 41 Belredenaar der Presbyteriaansche Kerk in
1780 te AnstrtltherinhetSchotschegraafschap
Fitb) studeerde in de wis- en natuurkunde,

alsmede in de theologie en werd,nadathj

de 5de t0t de 6de eeuw allesin rep en roer eerst op hetland een predik-ambt had waar-

bragt.Laatstgenoemden waren h0ttalrjksten genomen,achtereenvolgensberoeyen teEdinverspreidden zich over geheelAzië.De Tur- btlrg en teGlasgow.Zjneprediklngwasaanken waren aanvankeljk welgezindJegensde vankeljk geheel rationalistisch,doch ademde
Chaldaeörs,die bj hen a1sstadhouders,secre- tevens zedeljken ornst en een vurigén jver
tarissen en geneesheeren dienstdeden,doch voor regt en waarheid, voor reinheid van
w eldra ondergingen de onderw orpencn het- wandel en onbekrompene menschlievendheid.
zelfde l0t a1s de overige Christenen,zoodat Eene langdurige ongesteldheid bragthem echzj alleen hunnepatriarchen en Opperhoofden ter later op een meer (lvangelisch stalldpunt.
behielden. Men zochthen vervolgensmet de Niettemin bleefhj dezelrstandigheid derweR. Katholieke Kerk te vereenigen,doch de tenschap handhavcn, en zjn redekunstig becigenljke Chaldaeërsbleven zelfstandigtotop toog verraadt den beoefenaar der wiskunde.
den dag van heden toe.Hun kerkeljkbestuur Vooral zag hj zjn roem vermeerderd door
bestaatuiteen Patriarch,diein hetpasjaliek zjne zeven leerredenen over hetverband van
Xosoelqevestigdis,uitonderscheidenebisschop- de sterrektlnde metdenBjbel.In1823werdhj
pen,prlestersenz.Zjvierenvelefeestdagenen hoogleeraar indezedekundeteSt.Andrews,en

hebben 180 vastendageninhetjaar.Hunneltem in 1825 teEdinburg.Gedurendezjnelaatste
ken zjn eenvoudig;bj de godsdienstoefening levensjaren werktehj metongemeenekratt
ht
çebruiken zj de Syrische taalen in hetdage- aan de uitbreidingvan zjneNationale Kerk.
ljksch leven deArménische.In destedenbe- Toen de Regéring zjn eisch,datde Dissenhooren zj tot de njvere werklieden,terwjl terstotonderhoud derStaatslterk zouden bjslechtsenkelemeervermogendenhandeldrjven) dragen,van de hand wees,gorddehj zich
doch op hetplatte land ontwoelteren zj aan openljlt tegen haar ten strj(1,vooralin het
een gehuurd stukle grond met moeite hun voorlaar van 1828,door6 voorlezingen,die
dageljksch brood (zie 0ok onderBabelj.
hj te Londen hield.Intusschen krenktehj

CHALMERS- CHALONS.SUR.SAONE.

door zjn verbond metde Toriesdevriendcn Attila plaats(451).De bisschoppen van Châ-

der Presbytorianen.W eldra txad Chalmersmet lons waren weleer in groot aanzien,zoodat
n0g hoogereeischen tevoorschjn,en hetg0- de stad onder hun bestuur bloeido en 60000
volg daarvan was in 1843 de scheiding van inwoners telde.V00r en na werd destadd001.
zjn Kerkgenootschap van den Staat.Z00Ont- versehillende middeleeuwsche gravenveroverd.
stond de Vrl
je ScApfdck Kerk,waarvanCl
tal- In 1214 streed haar leger bj Bouvines en in

mersde zielbleef,totdathj 0yden3lstenMei
18@4
verleed.Vanzjnegeschrlftenvermelden
@7 o
5VIJ: The evidence and authority ofthechristian revelation (1817)'', DDiscourses on
astronomy (1817)95- rcommercialdiscollrses
(1818)''- en poccasionaldiseourses(1818)''.
Zjne achtergelatene handschriften zju (
1oor

1431sloeghetdeEngelschen,dietepenChâlons
oprukten.Hendrik IV verplaatste ln 1589 het
Parlemrntvan Parjsderwaarts,enderegéring
van Chalonshaddcnmoed,om deexcommunicatiebul van 1591 van GregorinsXfF en in 1592
dievan clemens T'Tff,beide tegen dienvorst
gerigt, door beulshanden te doen verbranden.

den boekhandelaar Constapïe teEdinburgvoor Den 4denFebruarj 1814 veroverden dePmlis10000 pond sterling gekocht,enonderdentitel sen de voorstad en nanaen den volgenden dag
nPosthumousworks(1847)''inhetlichtgegeven. destad in bezit,en den 3denJulj 1815 Yierd

Chalm ot (JacquesAlexandrede),eenNe- zj doorTqprnitsjf ingenomen,waarbjgenbj heteerste bataljon van den generaalbaron
In denabjhçid der stad werd in 1856 het
derlandsch letterkundige, was eerstvaandrig raalRigaltltzich m oestovergeven.

van Aylra,doch vestigdezichin1758alsboekhandelaar en drukker te Leeuwarden,waar
hj zjn zoon in die zaak wenschte Op te leiden.Dezeechterbegafzich naarIndië,waarna
Cl
tau otzich in 1778 van zjn handelontdeed
0n zich te Kampen vesti
gde,alwaarhj den
19den September 1801 overleed.Hj heefteene
vermeerderde uitgave eleverd van .
V Noè'
l
Ch- el, Algemeen Hulshoudeljk-, Natuur-,
Zedektlndig- en Kunstwoordenboek enz.

(1768-1777,7 dln)'',- pvervolgopChomels
AlgemeenHuishoudeljk-enz.(1785,9dln)'',oude Friesche wetton (1782)'',- pBiographisch woordenboek derNederlanden (totaan
Dreb.4''enz.
Ch:lons-sur-M arne, de hoofdstad van
het Fransche departement Marne,in het 00s-

Kamp van Chalons''a1s oefeningsplaatsvoor
het Fransche leger in gereedheid gebragt en

in het daarop volgende Jaar vool'deeerste

maal betl'okken. Het ligt op het gebied der
dorpen Gro0t- en Klein-Mourmelon, aan de
beek van dezen naam ,en is door een spoorweg met Châlons en met Rheims verbonden.
Totaan 1868 waren crdoorgaans3divisiënin-

fanterie,eene t
livisiocavalerie en10batterjen
artillerie veroenigd, - alzoo Ongeveer een
arméecorps.In de2 volgendejaren kwamen
er na elkander4arméecorpsenen deoefoningstjdwerd eenjaarverlengd.Detroepen werden er meestalin tenten,gedeelteljk 0ok in
hotlten barakken gehuisvest, en ten zuiden
lag hetKeizerljk hoofdkwartier,uiteen25-ta1
groote en kleinegebouwen bestaande.Bj het

teljk gedeeltevan Champagne,22geogr.mj- uitbaxsten van den Duitsch-Franschen oorlog
len ten oosten van Parjs,aan debevaarbare bevond (!r zich h0t 6de arméecorps onder geMarne,het Marne-Rjn-kanaalen den ooster- neraal Canrobert, die aanstonds belast werd
spoorweg gelegen,en van 2 armen derMarne met de organisatie dermobiele garde.Na de
t
doorsneden,teltOmstreeks 18000 inwonersen eerste nederlagen der Franschen en nada'

bezitonderscheidenefraajegebouwen,zooals
dehoofdkerk metdeoverbljfselenvanuitmuntende glasschilderjen, - de kerk Nâtre
Dame, - het stadhuis, - hetgebûuw der
prefectuur (weleer het paleisdergraven ran
u4rf
tlït
:) enz.Destadisde zetelvan een bisBchop en heeftonderscheidene regtbanken en
inrigtingen van onderwjs,eeneboekerjmet
25000 deelen, een kabinet voor natuurljke

Canrobert m0t zjne troepen naarMetzwas
veNtrokken,begaven zich deoverbljfselender

m ede het kw eeken van druiven,meloencn,
aspergies, hennep enz.Eriseen belangrjke
handel in champagne-wjn,Jaarljks ten bedrage van 1 millioon Qesschen.In de voorstad
Jaquesson zjn kelders,welke 3 millioen iesschon champagne bcvatten.Voprts iserhandel
in graan)meel,wpl,hennep,oliezaad,hout,

Châlons-sur-saône, eene handels- en
fabriekstad en tevens 0en0 arrondissementshoofdstad in het departementSaône-luoire,ligt
in eene bevallige streek van Bourgondië,aan
den mond van een kanaal,dat de Saône met
de Iuoire verbindt,aan de Saône en aan den

armée van Mae-Mahon en die van het corps
van de FtzCPl.g naar het Kamp van Châlons,
om er zich te herstellen en te versterken.In
den nacht van 21 op 22 Augustus 1870 ver-

lieten zj echtor hetKamp,nadatzj ditgedeelteljk aan devlammen hadden Prds'gegeven, en volbragten hun aftogt in de rigting
historie, genootschappen v00r landbouw enz. van Rheims.Bj den verdexen 100p van den
Devoornaamste takken van njverheid zjner oorlog vormde Châlonseen'belangrjk station
loojerj,.hetvervaardigen van wollen en ka- ter verbinding van de D uitsche bclegeringstoenen stofen, van linnen,van kousen,als- troepen voor Parjs met Duitschland.

spporweg naarLyon.12r zjn ongeveer20000
inwoners, die een belangrjken handel drjDeze statl is hetonde Catalannnm ofDuro- ven in wjn, sterke dranken, azjn,graan,
ccfcllz
lfzafogzin het land der Catalauniërs,het- meel,holltskolen,jzer,gips,lakcnenz.Inde
welk t0tGallia Belgica behoordo.In 274vöôr fabrieken beroidtmene1'olietborax,wjnsteent
Chr. vcrsloeg hierAnrelianltszjn vjand Te- glas, kristalt suiker, bier ()nz.Voortsis er
fdcl.
ç,en in 366 Jovinusd()Alemannen.Voorts eene scheepstimmerwerf?en 6marktenbrengen
had in harenabjheid (
le grootenederlaagvan er Jaarljks veelvortier.
gips enz.O0k zjn erJaarljks9markten.
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Destadisdoormuren omgeven,- voortsvan
goede gobouwen,van 4 voorstedtln,van eene
prachtige ltaaiaan derivierenvanfraajewandelingen voorzien.'1?otdemerkwaardigegebotlwen bohooren e1- de hoofdkerk,hetstadhuis
en het hospitaal St. Laurent.Men vindt er
voorts, behalve regtbanken en scholen,eene

te llresden op den 22sten Septembcr 1862.-

openbareboekerj,eenmuséum vanschilderjen,
benevens genootschappen voor Geschiedenis,
Oudheidktlnde en Kunst.- Zj ishet C@billonlgm in hetland derAeduërs,bjCaesarvermeld, en reeds in de dagen der Romeinsche
Keizers eene aanzienljke handelsstad.In de
4de ceuw is er een bisdom gesticht,dateerst
tentjdederRevolutiewerdOpgeheven.Zjwerd

het goddeljk wezen de werkende oorspronkeljkegeestofdeoorspronkeljkewil.

Hj waseen schranderdolzker,die hetDdsmus Op den grondslag van hetzodeljl
tbewustzjn zochtopte bouwen.Hetbeginsol(m
doel der zedeleer was volgenshem hetstreven
naar absolute waarheid Waaraall de wetonschap moest worden dienstbaar gemaakt,en

Cham . Amldle de NPJ, genaamd Cham ,

een Fransch caricatuur-teekenaar, werd
geboren te Pari
js 0P den QGsten Januarj
1819. Zjn vader,graaf de NOJ en voorma-

1iypairdesrjks,wildehem op dePolytechnlsche school bezorgen, maar de zoon koos

in de 6de eehw de zetel der eerste Frankische koningen van Bourgondië en vormde in
de lodeeeuw hetBourgondisch leengraafschap
Châlonnais,hetwelltin 1097 voor deheltlhet
eigendom werd van den bisschopvanChâlons.
De andere heltlvervielin 1237 aan het hertogdom Bourgondië,en geheelChâlonskwam

den weg der kunst.Eerst genoot hj onderwjs van Raul Delaroclte, bezoohtvervol-

in 1477 aaltdeFranschekroon.
Chalotals(LouisRenôdeCaradetlcdela),
procureur-glmeraalbjhetParlementvanBretagnejwerd gebol'en te Rennesden GdenMu rt
1701: droeg doorzjne pcomptes rendusdes
constltutionsdesJêsuites (1761)''veelbj t@t
dc verbanning derOrdeuitFrankxjkenzocht
doorzjne:rEssaid'
édllcationnationaleouplan
d'étudespour la Jeunesse(1763)''hetopvoedingsstelselder Jezuïeten te verbeteren.Hj
bozweek echter voorhunnewraak.Toen hj
in hetstrjdperk trad tegen de nieuwebelastingswetten van het Mmistérie, werd hj in
1765, als de gewaande vervaardiger van een
smaadschrifl, met zjn zoon in hechtenisge-

gebeurtenissen in lachwekkendevoprstellingen
onder de Oogen van hetpubliek te brengen.
Hi
j leverde vooral voor almanakken,zooals
den sAlmanac prophétique'',voor het 7Musée
Philipon'' envooralvoorden ncharivari,reeksen van koddige teekeningen en schetsen,die

gens het atelier van Charlet en ontwikkelde

onder dezen zjn talentvoorgroteskeschetsen.
fn 1842 verschenen zjneeerste caricatt
lren,
onderteekend met Cham. Sedertheeft hjer
op
t
oege
l
e
gd,
zich onophoudeltjk
dageljksche

laterin albumszjnbjeengebragt.Zjbehelzen
eene bjtende satyreop allebcspotteljkenieuwigheden in kleederdragt, letterkunde en

maatschappeljk leven van onzen tjd.
Cham ade, vermoedeljk afkomstig van
het Italiaansche woord ehiamata (kreet), is
een teeken met den trom melrhetw elk debelegerde den belegeraar geeft,om aan te dui-

den, dathj wenschtte capittlléren;vandaar

nomen en naar G intes verbannen.Eerst in de uitdrukking ehamade slaan.Tevens steekt
1775, na den d00d van Lodew'
qk XL aan- de belegerde een w it vaandel omhoog voor
vaardde hj weder zjn ambt. Het geschrift het geval, dat de chamade niet gehx rd of
over zjn proeèsverspreidde zich,in weerwil niet begrepen w ordt.
Cham aedora W illd. is de naam van
van het verbod,overgeheelFrankrjk,daar
Voltaire en het volk hem in bescherming na- een plantengeslacht uitde familie derpalm en.

men.Htjoverleed den lzden Julj 1785.
Chalybaeus(HeinrichMoritz),een Duitsch
wjsgeer, geboren den 3den Julj 1796 te
Pfaeoda in hd SaksischeErtsqebergte,studeerde te Meiszen en te Leipzlg cerstin de
letteren en vervolgens in dewjsbegeerteeny
godgeleerdheid. Nadat hj een paarJaarals
huis-onderwjzerwaswerkzaam geweest,werd
htieerst lteraar teDresden en daarnahoogleeraarteMeiszen.In 1828 werdhjgeplaatst

Het onderscheidt zich doprzj> tweehuizige

bloem en,dooreen3-deeligen binnensten,een3bladigen buitenstenbloemdekkransen eeneéénzadigebes,enomvatlage,slankepalmenm etvindeeligloof,dieinMexicoenZuid-Amerikagroei-

Jen.Vandesoortennoemcnwj:C.eJt
:JïA Mart,
C.c/d-çcz
?
,vMart.en C.Jrtwrcz'.
sMart.Ztjvereischen eene warmte van 10- 150C.

Cham aeleon m inerale isdenaam eener
verbinding van mangaanguur m et kali. M en

2,
an de Militaire Schoolte Dresden en vond bereidt ze gewoonljk door 1deelijngewrevervolgenstjd,om de beoefening derwjsbe- ven bruinsteen met 3 deelen salpeter zoolang
geertevoorttezetten.Zjnevoorlezingenvorm- zaeht te gloejen totdat desmeltende massa
den het werk rllistorische Entwickelung der w eder vasten brokkelig w ordteneenekleine
speculativen Philosophie von Kant bis Hegel hoeveelheid, in water geworpen, met eene
(1836,6deuitgave1860)'',waarnahjbenoemd donkergroene kleur oplost, die vervolgens
werdtothoogleeraarteKiel.Vanzjneoverige door verschillende schakéringen in paars en
geschriftenvermeldenMrj:zjnhoofdwerkpsys- rood verandert. Deze kleurverandering'w ordt

tem derspeculativen Ethik (1850,2dln)'',Philosophie und Christenthum (1853)''- en
rFundamentalphilosophïe (1861)7'. Na den
Sleeswjk-Holsteinschen oorlog moest hj als
Duitscher zjne betrekking nederleggentdoch
slechts voor korten tjd. Hj overleed gedu-

veroorzaaktdoordiendeaanvanl
teljkyevormde
oplossing van m angaanzure kali zlch zeer
spoedig verbindt en in overmangaanzure kali
verandert. Daar alzoo in de groene oplossing

hetpaars allengs de overhand verkrjgt,ontstaat die kleurenw isseling. - De overmanrende eene reis,in de vacantie ondernom en, gaanzure kaliisin den laatsten tjdveelge-
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bruiktten behoeve dermaat-analyse,doordien met lagen tronk, handvormig verdeelde blade zure oplossing,dievrtjovermangaanzllur deren,doornloozebladstelen,gevouwenblaadbevat, zeer oxydérend werkt en hierdoor Jes en dubbelebladscheeden groeitinCarolina
zelve ontleed en ltleurloos wordt.Zootlra nu en Florida aan hetstrand. Zj levertbrt
likbj herhaalde toevoeging de l
'oodekleur niet baar hout, en van hare bladeren worden
meerverdwjnt,kan men zich verzekerdhou- ligte hoeden gemaakt.Beide soorten lkan mon
den, dat de vloeistof, die men onderzoekt, deszomersbj 0nsin deopen luchtplaatsen,
geene Oxydeerbare zelfstandigheden meer b()- maar des winters hebbon zj eene warmte
vat. W i1 men dus de hoeveelheid van deze noodig van 4- 60C.
bepalen, dan behoeft men slechts zullt eene
Cham aven (Chamabi,Chaubi)isdenaam
oplossing van een bekend overm angaanzuum

van een Germaansc'
hvolk,dataanvankeljkin
gehalte langzaam bj eene vloeistoftegieten, de nabjheidvan den Melibocus(hetodenwald
totdat de kleur bestendig wordtq m en kan bjBensheim)gevestigdwas,vervolgensdeRjn
alsdan uit de verbrtlikte hoeveelheid bepalen, atkakteen eindeljk dezuideljkegrenzenvan
welke de hoeveelheid is der daardoor geoxydeexde stolen.
Men kan dus ltet chamaeleon minerale gebruiken, om water te zuiveren, dat w egens
organische zelfstandigheden voor drinkwater
Onbrtlikbaar is. M en beproeft de zlliverheid
van het water door eene Oplossing van man-

Holland,Bentheim,eengedeeltevanMunsteren

hetlandderBructeren(MunsterenOsnabrick)
in bezit nam (98 na Chr.
).Zj behoorden tot
het bondgenootschap der Cheruskerstegen de

Romeinenqlater voogden zj zich bj datder

Franlten: en sommige afdeolingen van dien
stam verplaatsten zich naar Gallië.O0k be-

gaanzure kalierdroppelsgewjsbj tevoegen. gaven e1'zich in Romeinsche krjgsdienst,
Avanneer de kleur van vele droppelsin korten doch onder voorwaarde,datzj nietgenoodtjd verdwjnt,dan bevathetwaterbjmeng- zaakt zouden wezen,Over de Alpen te treksels, die voor de gezondheid nadeelig zjn. lten.omstreeks4eeuwen na Chl'.hadden zj
W annee: men bj droog chamatlleonminerale zich geheel en al in de Franken opgelost.
geconcentreerd zwavelztlur voegt,Ontwiltkelt Het schjnt echter,dat de herinnering aan
zich eene groote hoeveelheid ozon.Zie verder htln naam bj 0nsisovergebleven in dienvan
het gewest Hameland,gelegen tusschen den
Cham aeleon 9 zie Kameleon.
oorsprollg van de Ilsselen Deventer.
Cham aepeuce Dee.is de naam van een
Cham bers. onder dezen naam vermel-

Onder Maîtgaan.

plantengeslacht uitde familiederZaamgesteld- den wj:
Epltraim Ckambers, den uitgever en voor
bloemigen (Compositae)en omvatz-jarigeen
0ok 0zerbljvende,gedeelteljk heesterachtige een groot deel ook vervaardiger van een der
distelgewassen,die ln hetzuiden valzEuropa encyclopœdische woordenboeken voor kunst

groejen. C. mutiea Dee. (Serratula Chamae- en wetenschap.Hj werd geboren omstreeks
peuce L.4 iseen heester metsmalle,ljnvor- hetjaal'1680- 1685te Kendalin Avestmoremige bladeren, die hem zeer veel Op een land,en Ontwierpreedsin zjne leerlingqjaren

denneboom dûen geljken.Hjgroeit0J)Candia het plan t0t de later verschenen rcyclopœdia
en op andere eilanden van den Grlel
tschen
Archipel, is zeer bitter en wordt aldaar als
geneesmiddel tegen verstopping, geelzucht,
waterzuchten wormen gebrtlikt.
Cham aerops is de naam van een plan-

or universal dictionary ot'arts and sciences''

tengeslaeht uit de fam ilie der palm en. Het
ondersc,heidt zich door polygamisdle bloemen
m et eenB-deeligenbinuenstenen een3-bladigen
buitensten bloem dekltrans,doorm eeldradendie

gevoegd.De besteuitgaveverscheenin1778-

die te Londen in 2 deelen hetlichtzag.Hj

werd dientengevolge lid van de pRoyal S0-

öiety''t!n beleefde 3tlitgaven van zjn werk.
Aan do 7dewerden 2 supplement-deelen toe-

1786 ln 5 dln.Daarenboven schreet'Cka/mbers
in de rLitterary Magazine''enz.,en overleed
omstreeks hetJ'aar 1740 te Canolzbury-house
vanonderenzjnzamengegroeid,door3stempels by Islington.
W illiam c/ztTrzlàek'.:, een beroemd Engelsch
en éénzadige bessen.Hetomvatlagepalmboom en meteen korten tronk,digtopeenstaalzde, bouwlktlndige, vooral ervaren in hetaanleg-

stjve, waajervormige bladerent geelachtige gen van tuinen.Hj werd in hetmidden der
bloemen,en oljf-vormige vruchten. Hiertoe voorgaande eeuw in Zw eden geboren,teRipbehoort de eenige Etlropésche palmsoort, p:n in Yorkshire opgevoed,en stevende op

nameljk C.hmmillsL., die stekelige bladste- l8-jarigen leeftjd meteenschipderZweedsch-

len met eene enkelvoudige bladscheede bezit Oost-lndische Compagnie naar China. Hier
en aan deEuropésehe kustderMiddellandsche bestudeerde hj den zonderlingen sm aak der
zeevan Siciliët0tToscane,voolw
albj Nizza Chinézen in het bouwen van huizen en het
en aan de Spaausehe kust '
gevonden wordt aanleggen van ttlinent en verwierf daardoor
en 00k in Noord-Ah-ika grûeit. Het is een na zjn terugkeer in Engeland grooten roem.
heestergewas, dat wel eens 7 Ned.elhoog Daarna onderwees hj dcn prilzsvan W allis.
wordt.Men gebrtlikt de bladeren t0tvervaar- later George III, in de teekenkunst en bediging van bezem s, mandelz en touw en,de stuurde den nieuwen aanleg derkoninkljke
afgeschraqte wortels eet men raauw,en de tuinen te K ew . Zjnetjdgenooten verhieven
jonge sprt
llten en bloemknoppen leveren eene hunne stem tegen dien rpagoden-smaak''
verkoelende groente, terwjl de zamentrek- maar het 1101'verhiefhem hemelhoog en de
kende vrllchten tegen buikloop w orden aan- meest-beroemde acadêmiën van Europa bet
gewend.Ecne andere soortC.Palmetto.VïcA., noemden hem t0t lid. Hj werd voortsme-
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eerbewi
l-zen overladen, en overleed als con- Chambers Encyclopmdia (1860 enzl'', troleur-generaal in zaken van bouwkunstop alsmede een nEducational course'' of eene
den 8sten Maart 1796,waarna zjn stoFeljlt reeks van leerboelten, die alle takken

overschot in de Westminster-abtdj naastdat
der dichters werd bjgezet.T0tzjnekunstwerken en geschriften behooren: rDesignsf0r
chinesebuildings(1757)'',- pTreatiseoncivil
architecture (1759)'',- rplans, elevations,
soction, and perspectives of Kew in Surrey
(1763)'',- pDissertationonorientalgardening
(t;72)'' - en p'
rreatise on the decorative
part of architecture (3deuitgave 1793)7'.Het

van menscheljke wetenschap omvatten.Al
die Ondernemingen waren tevens winstgevend
voor de beide broeders. W illiam kocht in

1849 het landgoed Glenormiston nabj zjno
geboortestad,en schonk aan deze in 1859een
fkaai gebouw met een muséum ,leeszalen en

e
ene bibliotheek met 15000 deele
n.Hj deçd
onderscheideno reizen, die
beschreef ln
hj

zjne nTour in Holland and theRhine-ounprachtige paleis Somersethouse te Londen is tries(1839)'' alsmede in pThingsastheyare
door hem gobouwd.
in America (1854)''en in pAmerican slavery
en Robert CM vlkr.
s) twee broe- and colour(1857)''.o0k schreefhjeenepllis-

ders,diezich a1sschrjversen uitgevers van tory ofPeeblesshire (1864)''.- Roberthield
populairegeschrittcnzeerverdiensteljkhebben zich vooralbeziq metgeologischestudiën en
gemaakt.Beido werden geboren te Peebles, schrcef:p0n anclentsea-margins (1848)'',cene kleine stad aan den oevervan deTweed, DTracings of Iceland and the Faroe Islands
William op den 16den April 1800, en Robert (1855)'',- rDomestic annals Of Scotland
0p den lodtln Julj 1802.Reeds vroeg zagen (1859- 1861,3 dl
1zl''- en pB00k ofdays
zj zich genoodzaakt, voor zich zelven te (1862- 1863,2dlnl'',- benevensdervestlzorgen, en nadat W illiam van 1811- 1819 te ges ofcreation'',in hetNederlandschvertaald
Edinburg in een boekwinkel had gcstaan, door Dr. ran den Broek onder den titelvan

begon hj aldaar eene eigene zaak, zooals
Robertreeds vroeger had gedaan.D00r onvermoeide vljtenjverwisten zj voort
littek0m en , en toen zj zi
ch in 1832 vereenigden,
werden zj onder de voornaamste boekhandelaars van Edinburg gerekend. Reeds lang
te voren hadden zj aan letterkundige 0p-

rSporonderScheyping'',eenwerk,datalsvoorlooper dergeschnftenvanDarwinveelOpsehud-

dingverwektenevel
zzeertoejuichinga1shettige
bestrjdinggevondenheeft.- Robertoverleedte

8t.Andrewsden 17denMaart1871.Degrootsche
boekhandel der beide broeders, waarin hon-

dcrde personen werkzaam zjn,behoort t0t

Btellen hunne krachten beproefl. ln 1821 demerkwaardigheden van Edinburg.
deed William,die zich van eene kleinedrukCham bertln is de naam van een bekerj had voorzien,vlugschriften in hetlicht roemden wjnberg in het Fransche departeverschjnen, door hem zelven Of door zjn ment Côtc!d'or, 13/. geogr.mjl ten zuiden

broeder vervaardiyd,en hierdoorontstond in van Djon aan den spoorwegvan Lyon.Die
1822 hun tjdschrlft rlfaleidoscope''.Belang- wjnberg levertop eeneopyervlaktevan 0mrjkerwaren dedoorRobertverzameldep'
fra- streeks 25 Ned. bunders Jaarljks ongeveer
ditions of Edinburgh (1824)'',welke hem de
vriendschap bezorgden van W alter Rcott.
Ilaarna verschenen zjne ppopular rhymes of
Scotland (1826)'',- zjn ppictureofSeotland
(1827)'',- en zjne belangrjke rllistory of
therebellion of1745(5deuitgave1840,2dln)',
alsmede zjne rHistory oftherebellipnsfrom
1638 to 1715 (1828- 1829,3 dlnl'',- en
zjne pDictionary of distinguished Scotsmen
(1834,4 d1n)''.Zjn broeder W illiam leverde
het pB00k ot
' Scotland (1827)''- en den

rGazetteer ofScotland (1828)''.Aldieboeken

140 stuks voortrefeljkeBourgogne,dievoor
500 tot 550 francs ieder w orden afgeleverd.
Die wjn behoortt0tde bestedieerbestaan,
en onderscheidt zich dooreene schoonekleurj
geurigheid, ilnhcid en kracht,vereenigteen
keurigen smaak m et een aangenaana bouquet
en is zacht en ligt. Ilj Avordt eerstin het
4dejaargoed en kan zonder nadeel over zee
vervoerd worden. De onastreken van dien

berg geven desgeljks flne wjnen,maarde
Chambertin isverreweg de beste.

Cham bery , in het Italiaansch Ciamberi

w erden in de snipperuren aan den w illkelles- of Seiamberi, weleer de hoofdstad van het
arna stichtten zj in Sardinische hertogdom Savoye, is thans die
s8
1
en
3a
2archa
gesmbe
chrerjsenEdeinnbudragh
urnal''Nge
wanarein
r
plaatsten Van Jo
zedekundi
n van het Franschedepartementvan dien naam.
zj opstellen
Zj ligt aan den Victor Emanuël-spoorweg
humoristischen inhoud, verhalen en nuttige en tevens aan de Leisse en de Albana,die
een waterval vormt ter hoogte van 70
mededeelingen.Dattjdschrift,voordengoed- er
koopen prjsvan 7'h cents(11/apenny)iedere Ned.el, voorts tusschen tuinen en villa's in
aqevering in hetlichtgezonden,maakto een een door bergen omgeven dal,het
welk zich

verbazenden opgang en genoot na dien tjd door bekoorljkheid en vruchtbaarheid ondereene ongeschokte populariteit, die zich openbaarde in een debiet van 60000 exemplaren.
Om kennis en beschaving onder het volk te
verspreiden, deden de gebroeders Cltambers
voorts een aantal goedkoope tjdschriften in
het licht verschjnen, zooals:rlnf
brmation f
br

scheidt.De stad zelve,voorheendoorgrachten
en muren omringd, heeft naauwe, sombore

straten,maarontwikkeltzich in denJongsten
tjd zeersterk.Totdevoornaamstegebouwen
behooren er de hoofdkerk, onderscheidene
kloosters,hetraadhuis,deboekerj,deschouwthe people (1842)'* - pcyclopœdiaofEnglish burg,hetoudekasteel,hetpaleisvanJustitie
literature (1843, 2 dlnl'', - Miscellany of en eene overdekte m arkt, ln 1863 voltooid.
useful and entertaining tracts (20 dln)'')
GenoraaldeWpèz;eheefterbogengangen doen
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verrjzen,ent0tdemerkwaardighedenbehoo- Touraine''ligt in een verbazend grooten zanren er 00k de Promenade Verney,de Grand dig park en onderscheidt zichmetzjneslanke
Jardin (voormalige vestingwerken)en deb0- schoorsteenen, balustrades, minarets, kegeltanische tuin.Nabj de stadligthetbuitengood vormige zuilen en ronde torens dooreen zonLesCharmettes'',WaarRonssealtbjmevrouw derlingen bouwtrant,hoewelh0t geheelgeen
de rtzrdzl.
s zjn vcrbljf hield.Men heeft te onaangenamen indrtlk maakt. Het bevat 440
Chambery een aartsbisschop,een gymnasium , vertrekken en stalling voor 1200 paarden.
een collêgie van de Jeztlïeten,en deAcadémie Merkwaardig is er do dtlbbele wentcltrap van
van Savoye,welke rAlemoires''uitgeel
'
t,als- den middelsten toren,waarlangs2gezelschapmede een lycétlm , een ilstituut voor doof- pen kunnen 0p-en afklimmenzonderelkander
stomm en en een aantalgenootschappen.H0t te ontmoeten. Dit kasteel is in 1523 door
aantal inw oners bedraagt ongeveer 20000 en I'
ransI na zjn terugkeer uit de Spaanscho
zj houden zich vooral bezig l
pet de zjde- gevangenschap gebouwd, en 1800 werklieden
teelt,mctdevervaardiging van zjden stoFen hebben er 10Jaarlang onophoudeljk aange-

en van eene beroemde soort van gaas,met arbeid.De binnenbetimm ering wcrd eerst0nde bereiding van wjn, brandewjn, leder, der de volgendekoningenvoltooid.Hetkasteel

zeep enz.,en eriseen belangrjke handel.

De stad wordthet eerstin 1029 onder den
nM m Van Camberiacltm vermel'1, en graaf
Thomas 'ptzzz Saroye bouwde er in 1232 een
slot,Nvaarnahj haart0tzjneresidentiever@@ dool' de Franschen
hief. In 1525 Averd ZP
veroverd2 en deze bleven er gevestigd t0t in

werd tjdeljk doordeFranschekoningen bewoond t0t aan den tjd van Lodet
rqk XTr,

verbljfplaats, nadathj afstand had gedaan
vande kroon.Van 1792 tot1814waszjmet
geheelSavoyeaan Frankrjk onderworpen en

die hetten geschenke gafaan den Maarsehalk
Van Saksen.00k Dtanislaus Zedzczyzldki,koning van Polen,hield er geruimen tjd zjn
verbljf.In 1792 werd het door hetvolk geplunderd en durna als e0n nationaaleigend0m verkocht. In 1809 gafNapoleon hetaan
generaal l?ertkierq van diens weduwe werd
het in 1828 door eene vereeniging vanLegitimisten voor 13/.millioen francsaangekochten
aan den hertog ran Wpr#dx z ten geschenke
gegeven. Men verzeltert, dat dit landgoed

zj aan Frankrjk afgostaan.

Bourbon, graaf valz), een zoon van hertog

1713.Bj den Vrede van Utrechtkwam zj

weder aan Savoye, en in 1730 koos Votor
z-t
z#el
:.
s II, koning van Sardinië,haar t0t

de hoofdplaatsvan h0tdopartementMontblanc. jaarljksongeveer40000 guldellOpbrengt.
Cham bord (HenriCharlesFerdinandMarie
Tn 1815 keerde zj t0tSavoye tertlg,en bj
den Vredevan Zi
irich (10 November1859)is Dieudonné van Artois-Bourbon, hertog van

Cham bon. Onder dezen n= m vermel- KarelFertfizlczl#ran Werg'ï,in 1820vermoortl,
den wiJ-:
werd geboren te Parjsden 29sten September
Antoine PeZZJ'
JJ Cltambon,een van de merk- van dat jaar.DeLegitimisten noemden hem
waardige mannen der groote Fransche ltevo- DDoor G0d gegeven''of 00k we1 phet W 0n-

lutie.Bj hetuitbarstenvan deze washjk0- derkind.,, een naam waarM n door hunne teninkljk rentmeesterteUzerchein Limousin. gonstanders met het 00g Op den tjd zjner
Afgevaardigd naar de Nationale Vergadering geboorte eene mindereervollebeteekeniswerd
en de hierop volgende #ertegenw oordigende toegekend.De aanvallen op dezen gewaanden
staatsligchamen, behoorde hj ert0tdepartj stamhouder der Bol&rbons namen gedurende

derGironde.Hj beschuldigdeRobespièrrevan
oproermakerj,stemdevôôr den dooddesK0nings onder voorwaarde, dat het volk het
vonnis bekrachti
gen zou, en spaarde geene
m oeite,om de ultvoering van het doodvonnis
te verschuiven.A1s Girondjn werd hj weldra
een verrader des vaderlands verklaard,elz,
daar hi
J* zich tegen zjne inhechtenisneming

den tjd derRestauratiegceneindeen zjhad-

den op het l0t van den prinse0n zeer ongunstigen invloed. Immers toen Karel X den
zden Augustus 1830 ten voordeele van den
hertog T4n B ordeau afstand deed van den
troon, was de natie ongezind om hem a1s

opvolger tc erkennen. De 3 Julj-dagen verwezen den lolarigen knaap tûtballingschap,
en hd gedrag zjnermoedervoleindigdezjn

verzette,meteen pistoolsehot gedood.
Eduard CAJZ/IJ//,een Duitschregtsgeleerde. rampspoed.De yraafnan air/oï.
xbenevensde
Hj werd geboren teLeipzig den 23sten Junj hertog en hertogln ran ZZZJt/IJIZZI' zorgden nu

1822, begaf zich in 1828 met zjne ouders voor zjne opvoedingjdie zj eerstaan de

naar Hamburg,later naarDresden,studeerde Jeztlïeten e11 vervolgens aan delegitimistisehe
aals d'Hantpo'
ulen Latonr-M anbonrgtoete Leipziy, Berljn en Göttingen,bekleedde gener
onderscheldene Jaren de betreklting van pri- vertrouwdon,die hun kweekelinq van ultravaat-docentteDresdenyalwaarhj zjne qNe- montaansche en absolutistischebeglnselendoor-

gotiorum gestio (1848)7'schreef, en vestlgde
zich vervolgensteJena.In 1850 werd hj er
t0tbuitengewoon hoogleeraar benoemd en gaf
zjne rBeitr:gezum Obligationenrecht(1851)''
in hetlicht.In 1853 werd hjhoogleeraarin
het Romeinsche
te Praag, 0n Overleed
aldaar den 3den Maart1857.
Cham bord is de naam van cen groot
kasteelin het Fransche departement Loire et
Cher,niet ver van Blois.Dit rvcrsailles van

drongon. Toen pas-genoemde Koning zjn

afstand nietig verklaarde en zich wederom
K aeel X noomde,onstonden er 3 legitimis-

tische partjon,nameljk ééne voorKarelxY,
pvD-e,en éêne
éél
ze voor den hertog ran xd.
zl-t
voor den graafran C/zlllùertf als Hendrik F.

Na den dood vanKarelX (6November1830)
verhiefzich destrjd tusschen debeidelaatstgenoemde partjen opnieuw.InhetJaar1840
vertoefde degraafnœn OAtpz?lùer#geruimentjd
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te Napels,Florence,Miknchen en Görz,nam

V0n de regtballken der Inquisitie.De leden

in hetvolgendeJaarteVenetiëlesin dezeevaartkunde bj een voormalig Oëcier der
Fransche marine en bezott
ht met hem de havensvan Istrië.In datJaar vielhj van zjn
paard en behield na dien tjd een eenigzins
hinkcnden gang. In de Jaren 1842 en 1843
bezochthjOndersoheidenestedenvanDt
litschland, begaf zich vervolgens naar Engeland,
waar hj bezgek ontving van een grootaantal
Legitimisten doch keerde in Janqarj 1844
tertlg naar Görz.Na den dood van den hertog
van ad.zwpzflt
l-e (3 Junj 1844)protesteerdehj
tegen de heerschappj van hethtlisOrleansin
Frankrjk en aanvaardde den titelvan graaf
ran Chambord.Il
z1846tradhjin hethtlweljk
m etdeprinses Tlterese'tllzlM odenaenvestigde
zich teFrohsdorf,waarhjnadien tjd steeds
des zomers zjn verbljfhoudt,terwjlhj den
winter in htlt paleis Cavellite Venetië doorbrengt.NadeFebruarj-omwentelingvan1848
hadden Genoudeen Laroel
tqiaq'
aelin den wanhopigen moed,een beroep te doenophetvolk,
ten einde Frankrjk aan tesporen,Om Hen-

van die regtbanken werden door den Paus
benoemd en w aren nspoorhonden des Heeren

(Dominicanesl'',die deketterjen en de ketters Opspoorden en in staatvan besclmldiging
stelden,terwjlde chambreardentezich belastte met het vellen van het doodvonnis en
met de uitvoering daarvan.In de d:gen van

Lodetvl
jk AYF'werd er weder eene chambre
ardente opgeriqtwegensde velegevallen van
vergittiging,dle na den dood van Brinrilliers
(zie Onderdezen naam)aanhetlichtkwamen.
DitrH0fvav vergiftiging (C0urdespoisonsl''
bestond3jaar,riepvelepersonenuitden hoogsten stand voor de balie,en veroordeeldeeindeljk de gewaandetooveres Voisin ter dood.
Cham fort (Sebastien Roch Nicolas),een

Fransch schrjver, qeboren in 1741 in een
dorp bj Clarmont ln Auvergne, begafzich
reeds Op jetlgdiyen leeftjd naarParjs.Zjne
eerste letterkundlge Mrerkzaamheid bestond in
het Opstellen van artikelen voor het ylournal
encyclopédique''envoorden pvocabulalreFran-

çais'' welke hj een tjd lang redigeerde.

tfrïk V als koning te kroonen, 011 zelfs na Voorts sohl
-eef hj onderscheidene bljspelen,
de afkondiging der Republiek en na de ver- waartoe yLe marchalzd de Smyrne''behoort,
kiezing van Lodewl
jk Napoleon t0tvoorzitter terwjlzjn tretlrspel rMustapha et Zéangir$
legden de Legitim isten eene Ongem eene be- hem de betrekking versohafte van s:cretaris

kdé,welkehjechterkort
drjvigheid aan den dag.In den zomervan bj den prinsran Ctlz
1849 begaf zich de graafran C/ll.zzlltv# naar daarna nederlegde.In 1781 werd hj lid der
lémie,waarna hj in 1789metgeestdrift
Ems, waar eene fusie (zamensmelting) van Acat
Bot
lrbon en Orléans werd t0r sprake gebragt, deelnam aan de Revoltltie.Nadathj eenigen
en in Augt
lstus 1850 bezochthj een tweede tjd ilz dienst was geweest van .M irabeaw,
congrès van Legitimisten te W iesbaden. Na werd h'
j bibliothecaris aan de NationaleB0eden staatsstreek van2December1852rlgttehj lkerj,doch wegens zjnverzettegendegruweeene gematigde proclalnatie t0t het Fransche 1e1&van hetSchdkbewindindenkerkergeworvolk.Nahetoverljden vanden tweedenecht- pen.W èlwerdhjkortdaarnaopvrjevoetengegenoot zjner moeder (April 1864) verkoc,
ht steld,doch hj zag zich weldra wederom met
hj een gedeelte zjner goederen, Om diens de gevangenis bedreigd, zoodathj de handen

schulden te betalen. In hetJaar 1871,toen aan zichzelven sloeg en ten gevolge daarvan
Frankrjk, verlost van de keizerljke heer- Op den 13den April 1794 overleed.Zjne werschappj en van het jzeren oorlogsjuk der ken getuigen van uitgebreide kennis en van
Pruissen, beslissen moest over een nietlwen een zuiveren smaak;zj zjn in 1795 in 4doeregéringsvorm ,plaatste de graafvan Chambord len in hetlichtversehenen.
zich wederom 0y den voorgrond in eene131*0- Cham ier.Onderdezennaam verlueldenwj:
clamatie,waarultduideljk genoeg bleek,wat Daniel C/ltzlzlï:r, een verdiensteljk godgehet van den legitimen kweekeling der Je- leerde 0n 00n moedig strjder voor de Herztlïeten te wachten had.Hj vond trouwensin vorm de Kerk in Frankrjk.Hj wasgeboren

zjn vaderland weinig aanhang.Voorts vol- in Dauphiné, werd eerst predikant te Mo1'tébragthj eene reisdoor België,waarmen te limart, in 1612 lloogleeraarte M ontauban,en
Anïwerpen in zjne komst aanleiding vond, verloor bj de belegering van dezestad het
Om aan een bestaand ongenoegen tegen de leven op den loden October 1621. Hj was
regériny luchtte geven, waarnahj 00k on- één der geleerdste mannen van zjntjd,en
derscheldene steden in 0ns Vaderlandbezocht, vooral door zjn invloed werd hetEdid van
w aar men zich verwonderde over de vele Nantesverkregen.Zjneppanstratiaecatholicae
geesteljken,die hem Omringden en overde sive contraversiartlm de religione adversus
stiptheid, waarmede hj de uitwendige pleg- Pontificios corpus) tomis quattlor distributum
tigheden der godsdienstw aarnam,zonderzich (1626)''bevat eene schrandtl
reen volkomene
voor 'toverige om haar te bekreunen.
bestrjding van het R.Katholiekeleerstelsel
Cham bre ardente of brandende (dat is en eene krachtige handhaving der llervorm de
helder verlicltte)kamer wasin Frankrjk weleer doymatiek. Zjn rcorpus theoloricum sive
het zwart-behangen en door kaarsen verlicht loclcommunestheologici(1653)''ls doorzjn
vertrek, w aarin het doodvonnis over zw are zoon uityegeven.
FeederIek Cltamler, een Engelsch rom anmisdadigers werd uitgesprokrn.Meer bepaald
gaf men dien naam aan bultengewone regt- schrjver.HjwerdgeborenteLondenin1796,
banken,die sedertI'
ransI (1535)aan de ver- kw am in 1809 als cadet in zeedie- t en onvolging der Protestanten dienstbaar werden derscheidde zich in den Amerikaansellen oorgemaakt en in 2de instantie regtspraken b0- l0g) doch verliet in 1833 de marine) aan-
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vaardde de betrekking vanregterteW hatham- sten und schsdlichsten Gewâchse u. s.W.
llill in het gru fschap Essex en legde zich (1827)'1
XBemerkunyen und Ansichten
to0 op het schrjven van romans.Hj volgde atlf oiner Entdeckungsrelse unter Kotzebue

daarbj het voorbeeld van Marryat zonder
echter dezen te evenaren.Zjne beste romans
Zjn*
@ Ben Brace, the last o1'Nelson'sAgamemnons (1835,3 dlnl''t- pr
l'he Arethusa
(1836,3 d1n)''.Voortsschreefhj onderanderen:pLifeot'asailor(1834,2dln)''- rlack
Adams (1838, 3 dll1l''5 - pr
lAom Bowling
(183913 dlli)enz-''!bezorgd
enenieuweuit-ee
gave van nsavalhlstory otGreat Britain by
James (1837 en 1861.6 dlnl'' en was00ggetuigevandeFebruarj-omwl
mtelinqteParjs,
welke hj besehreefin zjne rRevlew ofthe
French revolution in 1848 (1849)''.In April
1856 is Cltamier Op pensioen gesteld.
Cham isso (Adelbert von) Of eigenljk

(1827)'' - gBeschreibung einerReiseum die
W elt'' - en rueber die hawaïsche Sprache
(1837).9'Van zjne gedichten verschenen vele
in den yMusenalmanach'',dien hj met VarnAc-lz?stlchtte en vervolgensmetG'
asta'
vScAlncù
redigeerde,en van zjnverzameldegedichten
verscheen in 1850 de llde uitgave.Beroemd
isvooralzjn gpeterSchlemihl''ofdegeschiedenisvan een man,diezjneschaduw verloren
had,welwateeneschildering van zjn eigen
Onrustigen toestand;hetisbkkans inallebeschaafde talen overgezet,en iu 1861verscheen
van dat werk eene ;deuitgave.00k maakte

hj zich zeer verdiensteljk door metGaudy

eene vertaling te leveren der fraaiste liederen
Louls C#tvle.
< Adelaide #e Cltamisso de -Pozl- Van B éranyer. Zelfsbj het gebruik van eene
eowrt,een uitstekend Duitschlierdic,
hteren na- vreem de versmaatw isthjaan zjnegedichten
tuurkenner,werd geboren den zistenJanuarj e0n eeht Duitsch ltarakter te geven. W aait
17810phetkasteelBoncourtinChampagne,nam 0ns uitzjne balladen en legenden een geest
in 1790 met zjne ouders de wjk naarden van somberheid tegemoet,ilzandere gedichten
vreemde en kwam na het vcrduren van vele hul
diqthjdemuzederOpgeruimdheid enjok-

rampen eindeljk te Berljn,waarhj in 1796 kernj.Hj onderscheiddezichdoorkinderljke
edelknaap werd dergemalinvanI'
riedricltTIGJltelm 11 en zich in 1798 onder diens opvolger
geplaatstzagbjeeninlànterie-regimentaldaar.
Zjno neiging t0t de dichtktmst bragt hem in
betrekking met Varnhagen ron E nse, Franz
Tlteremin, A ïïzïtg en anderen, met wie hj

eenjaarboekjeultgaf.Metjverwjddehjzich
voorts aan de studiederGrieksche schrjvers
cn dernatuurkundigewetenschap.Bjdeovergave van Hameln aan de Franschen had hj

eenvoudigheid, door een warm gevoel van

vl
-iendschap en doox eene gewjde geestdrift
voor al watschoon is en goed.
Cham otte ot'Cltarmotte is de naam van
elltze vuurvaste leemmassa,diegebruiktw ordt

bj het bouwen van zoodanige inrigtingen,
welk aan eene aanmerkeljke hitte zjn bloût-

gesteld. Men bereidt ze doorgaans van gebrande en dan weder t0t poeder gestam pte
vuurvaste leem ,vermengd met dezelfde 0ngeenerleideelaan het verraad van den Pruis- gebrande leem. De chamotte-steenen worden

jnte
sischen commandalzt.Toch nam hj zjn Ont- gemaaktdoortigchelsteenen tebakken,fi
slag en begaf zich naarzjnvaderlalld terug stampen en hetpoeder met hethalve gewigt
met het vooruitzigt Op eene hoogleeraarsbe- verscheleem van dezelfdesoorttevermengen,en
trekking te Napoleonville. Dat vooruitzigt daarvan wederom steenentevormen,tedroogen

werd verjdeld,doch hj leerde mevrouw de
Sfyel kennen en bepaalde zich vervolgens
hoofdzakeljkt0tdebotanie.I1
zhetnajaarvan
1812 keerde hj terug naarBerljn,waarhj
aan de académie zjne studie voortzette,doch
bj het uitbarsten van den bevrjdingsoorlog
gevoelde hj zichinzulkeen onaangenamentoestand tusschen zjne vrienden en zjn vaderland,dathj gaarnedegelegenheidaangreep,

enbjeenesterkehittetebakken,zoodatzjlichtgrjsworden en,tegenelkaârgeslagen,helder
klinken. Goede chamotte-steenen moeten de
grootste hitte en deaanmerkeljkstetemperatuurverandering kunnen verdragen zonder te

sm elten of te barsten. A1s zoodanig w orden
die van Stourbridge in Engeland zeer gerotlm d.- De chamottew ordt 0ok aangewend
t0t het vervaardigen van scheikundige ovens,
olu m et de Russische brik rRurik'')onderhd buizen, gasretorten, smeltkroezen enz.D eze
bevelvan kapiteinronXo/zdlle,alsnatuuronder- laatste w orden 00k te Groszalmerodein K eurzoeker eene reis rondom de w ereld te onder- Hessen van goede hoedanigheid gebakken.
nemen.Hetgeheelereisgezelschap steldeechter
Cham ouny ot' Cltamoniz? een fraai en
zeer w einig belang in natuurkundige waarne- druk-bezocht dal der Savoûlsche Alpen in
m ingen,en de berigten van Chm nisso werden hettegenw oordigeFranschedepartem entHaute

in hetdagboek van den kapitein zoo gebrek- Savoye,strektzich uitlangsdennoordeljken
kig vermeld,dathjmoeitehad,om zjneeer voetvanhetMont-Blanc-gebergtevanLesH0ute handhaven.In october 1818 keerde hj ches t0taan den C0lde Balme,en is,door-

terug naar Berljn en werd ercustosbj het kronkeld van de Arve,ongeveer5uur paans
Konilzltljk Botaniseh Tnstituut,alsmede lid lang en '/.tot&jguurgaansbreed.Hetlsaan
der Académie van W etenschappen. In 1825 beido zjden ingesloten doorhoogejsteileberbegafhjzich wegensfamiliezakennaarFrank- gen, die zich ter hoogte van Q500 t0truim
rjk.Eenein 1831verwaarloosdeverkoudheid 3000 Ned. el verhcfen en waarvan breede
bezorgde hem eene chronische bronehitis,die

gletschers afdalen. Omstreeks eene eeuw ge.

hem denzlstenAugustus1838deedbezwjktàn. leden was dit dal nagenoeg een onbekend
1Ij schrecf:rDe animalibt
lsquibusdanleclasso land.Twee Engelschen,P ococke en W indham
vermium Linnaei(1819)'', ruebersits
lltd0r gtmaam d,wisten er in 1741 heteerstin door
in Norddeutsehland vorkommendelz niitzlich- te dringen) en hunne namen prjken op een
W
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steen, die boven de sMer de glace''is ge- woud bevinden, naar het westen afdalende.

plaatst.De eigenljke ontdekkerwasevenwel
dgGeneefschenatuuronderzoekerSausswre,die
zlch in 1787 derwaartsbegaf,denMont-Blanc
beklom en doorzjnebesehrjving dereizigers

De hoogvlakte van Langres, 10 geogr.mj1

lang, is eene reeks van hoogten en heuvels
zonder bergkammen ofhooge toppen,en zelfs
het Argonner-woud bestaat uit zulke bosch-

naar Chamouny lokte.In varscheidenheid en rjke hoogvlakten,dieslechtseen honderdtal
bevalligheid van natuurtafereelen kan hetniet meters boven denaburigedalen verrjzen.In
halen bj het Berner Oberland,maarhetis het oosten is de bodem - m etuitzonderingder
veel trotscher en indrtlkwekkender.Het da1 vlakte van Rethelois - bjna overalschraal
dat bjna 700 Ned. el boven het Meer van en voor den landbouw ongeschikt.M en vindt
Genève en 1000 Ned.elboven deMiddelland- ertlitgestrekte woudeflvan loofboomcn,veensche Zee gelegen is,bestaat meerendeels uit gronden en heidevelden. O0k het middelste
fraajeweiden,hoeweldegronder00ktarwe, gedeelte des lands, rchampagne pouilleuse''
rogge, boonen, gerst, vlas, haver, hennep genaamd, is ver van vruchtbaar,hoewelhet
en aardappelen oplevert. Men heefter geene vele weiden aanbiedt voor wolvee. Daarente-

eiken-,kastaqje-ofnoteboomen,geene wjn- gen ishetwesteljk gedeelte zeervruchtbaar,
gaarden engeeneooftboomen.De winterduurt welvarend en volkrjk.De voornaamstevoorter van October t0t Mei, en de sneeuw ligt brengselen zjn er de kostbare champagneer ter dikte van 1 en 00k we1 eens van wjn,.graan,vuursteenenen krjt,hetwelkals
4 Ned.el.Zelfsin den zomer bestaat ereene ?blanc d'E spagne''in den handel komt.Reeds
belangrjkeafwisseling van warmteen koude. ln de llde eeuw had men erjaarmarkten in
De Alpenweiden leveren er boter, kaas en de voornaamste steden. De inwonersondergeurigen honig,- gemzen en steenbokken scheiden zich door een kraohtig ligchaam ,
zwerven er rond tusschen de rotsen,en de dooreen stouten,krjgshaf
tiyen aard en door
Arvebevatveelvisch.Inhetvoor-ennajaar eene zekere zwaartillendheld, die ous aan
woeden er geweldige stormen, en geduchte hmznen Germaanschen oorsprongherinnert.Zj
sneeuwvallen veroorzaken eralsdan dikwjls worden door de overige Franschen als niet
1*oote schade.Men vindt er 3 dorpen,name- zeersnugger beschouwd.

ljk Les Houches, Chamouny of Prieuréen

Argentières.Het aantal inwoners van het da1
is ongeveer 4000,en daaronderbevinden zich
de moedige, krachtig-gebouwde gidsen, die
de reizigers naar den t0p van den Mont-Blanc
of naar andere merkwaardige ptlnten verge-

Champagne,datongetwjfeld zjnnaam ontleent aan het Latjnsche eamt
p'
ts (veld),was
vöôr de komst der Romeinen dooronderscheidene Gallische stammen bewoond, vormde
vervolgens een deel van Gallia Comata, en

werd vervolgensbjGallia Celtica en Belgica
zellep. Deze laatste zjn in Chamouny:La gevoegd. Later behoorde dit gewestt0t AusFlegere,een bergterras derAiguilles Rouges,
vanwaar men de geheeleketen van donMontBlanc aanschouwt, Montanvertboven den
Glacierdes Bois,- denrotswandLeChapeau
aan den voet der Aiguille de Brochard,-

trasië en werd van 5;0 t0t 714 door hertogen

aan Luik en Luxemburg, ten Oosten aan
Lotharingen en Francho-comté, ten zuiden
aan Bourgondië en ten w esten aan Isle de
France en Picardië,besloeg eene oppervlakte

Gedurende den veldtogt van 1792 was het

geregeerd.Op dezevolgden erfeljk pfalz-graven, die zich ook graven van Troyes noem-

den.D00r het huweljk vanPhili
ps1F met
Jokanna, de erfgename val
z het koningrjk
en de bron benevens het jsgewelfvan de Navarre, van Champagne en Brie, verviel
Aveyron.
het in 1248 aan Frankrjk en werd in 1361
Cham pagne,een landschap (weleer eene voor altjd daarmede vereenigd, daarbj de
provincie)inFrankrjk,tennoordengrenzende voormalige regten en voorregten behoudende.
oosteljk, en gedurende dien van 1814 het
westeljk gedeelte van Champagnehethoofdtooneelvan den strjd, en vooral00k in den
van470(metdeheerljkheidSédan559)L geogr. Jongsten Duitsch-Franschen 0orlog heeft het

mj
len metongeveer21/:millioeninwoners.Het veelgeleden.
isvervolgens verdeeld over de departementen
Cham payne (Philippe de),een beroemd
Marne,Haute Marne,Aube en Ardennes)ter- Fransch schlltler,geboren te Brusselin 1602,
wjl kleine gedeelten zjn toegevoegd aan de wjddezic'
h reedsvroeg aan dektlnstenlegde

departementen Yonne,Aisne,Seine-Marne en zich metjvert0e op hetlandschapschilderen,
Meuse. De rivieren, waaraan die departe- aanvankeljk naarhetvoorbeeldvan Bogillon
menten hunne namen ontleenen,zjn dev00r- en I'ouqières later naar de natuur.Onder de
naamste van dat landschap, hetwelk ver- leiding van lluckesneschilderdehjonderscheideeld werd in Laag-champagnemet (
lesteden dene stukken in het Luxembourg voor de

Troyes (dehoofdstad),Bar surAtlbe,Chau- vertrekken derKoningin,en nahetoverljden
van dien meester werdhj eerste Hofschilder.
TeBrusselschilderdehj voordenaartshertog

monten Sens,- en Hoog-champagnemet de
steden Rheims, Vitry en Réthel,- en BrieChampenoise met de steden Meaux,ChâteauThierry en Provins.Het land,tothetbekken

Leopold rAdam en Eva,den dood van Abel

betreurend'',en na zjn terugkeerzag hjzich
van Parjs behoorende, vertoont zich als benoemd tot hoogleeraar en tot rector der

eene reeks van hoogvlakten, uit leisteen-, Académie. Toen Lebrnn grooten roem ver-

Jura- krjt- en tertiaire vormingen bestaande, wierf,begafhj zich naar Port-Roïal,waar
vansm alle,ondiepedalendoorsnedenen vanhet de herstelling zjner dochter aanlelding gaf
oosten,waar zich het Ardenner-enArgonner- t0t de vervaardiging der algemeen geprezene
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schilderi
j Moeder Angelica en moeder Agnes
in hetgebed''.Hj overleedteParjsin 1674.
Zjne teekening is zuiver,maarnietsierljk;
zjnefiguren zjn tedoodseh,en zjn koloriet
mist alle wanute. '
In olderscheidene kerken
en mtlséa zjn sttlkken van hem ttvinden.
Champagne-wijn.Alen geettdien naam
aau de wjnsoorten, die in hetFransehege-
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daartoe bestemllelokalenineenhellendenstand,
zoodat de hals eerst een weinig beneden de
horizontale rigting hangt, en men doet dien

na 14 dagen en vervolyen: langzamerhand
dalon t0tdatdewjn vertleaalbovendenkm'
k
staat,waarnu - vooralbjdagt
lljksehschudden - al het bezinksel vergadert. Daarna
w ordt de ktlxk metdat bezinkselhandigver-

west Champagne worden gewonnen.Menheeft wjderd, de ledigeruimtemetnliqueur''aaner witte en roode soorten? moussêrende en gevuld en iedere flestrh op niouw gektlrkt,van

niet-mguBsérende. Gewoonlt)k echter bpdoctlt bindgaren en jzerdraad voorzien en om t0p
men metChampagne eonewjnsoort,die z00- ei1hals metbladtin bedekt. De moussérende
zeer doordrongen is van koolzutlr, dat de wtjn bevatnu 6- 7 volumina koolzutlr,hetdrukking daarvan den kurk,zoodra deze van wellk daarin een eigenaardigen geur doet ontzjne boejen bevrjd is, met een knalw eg- staant en kan na verloop van 11/zof2jaar
sttlw tuit den hals d0r fleseh,terwjlhetont- gedronkeu worden.Men heaft 0ok half-mouswjkeil van dat gashet vochtin de glazon sérenden champagne (crêmant ofdemi-mausdoet schuimen. Voorzeker is de moussértmt
le seux).
wjn zeer langbekend?daar men op schil- De beste champagne-wjnen groejen in de
derjen der Nederlandsohe schooluitde lide arrondissemtà
nten Rheims en Eyernay (deparceuw hetchampagneglasmetzjnschuimendtàl tomttnt Marne) op een krjt-otkalkachtigen

inhoud roeds aalltrttft, dol
!h dc fabliekmatige
bereidillg daarvan dagteekc-lt van de 2deht
lltt
d0r voorgaandc eertw. Men vervaardigt dien
niet alleen van den wjn die in Champagne
wast, maar 00k van de Côte-wi
jnen,in het
FranschedepartementCôted'Orgroejende,-

bodem. T0t de eerste klasse der w itte cham -

pagnf
a-wjnen behooren die van Sillery,di0
barnsteenkleurig, geestrjk, droog engeurig
is, die van Ay en Marouil,die;JIIvan
smaalt,sterk moussérent
lo1
Aliefoljk vangeur
wûrdt renoemd,- voorts die van Hautvil-

voûrtsvan dëDt
litsche011oostcnrjkst
shewi
j- lit'rs?Dlzy,Epernay en Pierry.T0tdetw eede

nen. In 1871 bestonden op het gi'
bied van klassebehoorcn die vanCmmons,Avise,Ogne
het Tolverbond 50 fabrieken van moussérl
allde en Le Monil.A'
Ien heeftn0geenederde,vierde

wjnen,diejaarljks21/zt0t3LI
zmillioolzflt
ls- envjfdeklasse)diemeestalindestreekzelve

schen leverpn. In Frankrjltwt
lrdt dtljaar- worden verbruikt. Tot de eerste klasse der
ljksche produdio geschat op 16 t9t18 lnil- roode champagne-wjnen (montagne) rekent
lioen Qessehen.
mttn die van Verzï, Varzcnay, Mailly,St.

In den rewonen toostand ontbreekt
wtjn de elgensohap van te schuimen,
men kan hem die mededeelen W alm ool*m 01A
het koolzuur datzich bj detwet
lde gisting
ontwikkelt, daarin laataohterbljven,zoodat
hd eerstlatcr)nameljk bj hetscholzken,ont-

Besle,Bouzy en Thlerry,di0 t
kaaivalzkleur

gens Op vaten, waar hj de eerste, hevigc
gistillg ondergaat.Daarna komt de wjn ing()zwavelde vaten en in Febrtlarj wederom in
schoone vaten, waarna hj inhetbt
lgin van

cllanlpagne-wjnen oplevcrt,zjn deze aan ve-

lerlei vervalschiug ondel'w orpen.M en kan er
vorzulterd van w czent dat geen derde deel

een bepaald gehalte van sulker,alkoholen

Champagne gezien heetl. De meeste cham-

en heerljk van yeur zjn, t0tde tweede
die van Hautvilllers,Mareuil,Dizy?Pit
?rrpr,

Epernay,Taissy,Ludes,Chigey,Rllly,V1llersen Allerand.Devoornaamstehandelsplaatsen voorchampagne-wjlzenzjnRheims,Avise,
snapt en hierdoor het vocht i14 eeneschui- Epernay en Cl1l
'lons-sur-Marne, en de aanm ende btlwoging brengt.De vervaardigillgvan zienljkste flrma'
s Veare ORkVOJ,DîfcdeM onmoussêrenden wjn geschiedt op de volgende tebello,Lambry, Geldermann en Devfz,yebroewjze: Men laat den most,terstond na den &k-,x Cltanoine,Bollen 6%zz.lp.,JaeqwessonF'JJ:
oogst uit de druiven geperst,1 o)
.11/ etmaal en M oèten Olt- tdozl.
in eene kuip bezinken en brengt dien vervolAvegens het voordeel, dat de handel in

vall den wgn,die in Frankrjk en Dtlitsch-

Aprilop Qesschen wordtgetayt.Hj moetdan land onder dien naam vcrkocht wordt,ooit

vrj zuurbezitten ofdoorversnjding daartoe pagne,di0men teParjsverkoopt,wordtalgebragt worden.De Qesschen moatcn van dik
glasm et zorg vervaardigd worden,enhieraan

daar vervaardigd door koolzuur in allerlei

wjnsgorten te porsen of door er zoodanige
is in den jongstcntjd zooveelzorgbestoed, bestandtleelen in te doen,dnor wierverbindat hlpt springen van tloztlvan 15 250/
/0 tOt dingzichkoolzutlrontwikkelt.Indenjongsten
6 8O/J
7 is getlaald.In deiesschen doetmen tjd hceft men in Duitschlandvan aldaargevoorat een weinig yliqtletlr,,, name!jk (
ltju grooide wjnen champagno-wi
jn vervaardigd,
mengselvan candj-smkermet(
sogna'
cenwjn, dien zelfskennersnietaltjdvanecs
htonchamwaaraan ot
lk portwjltmadpiratmust'aatwjn, pagnt) kullllon ûndorsehtaiden, tan 1ztlt aantal
kirsohwasser enz.wortlt toogevoogd.D itvpcht dier t
'
abriekt
ln neemtaanmerkcli
jktgt).Ditkan
verm engt m en vonrts lnet eene vlneistol')uit g0()11e verw onderiug wëkl
tf?n? daar de cham bcs
t
aant
l
e
,
wt
l
l
l
l
e
aluin en looistof(tallnilzo)
pagne-wi
jll mf
lt port-en madeira-wijn t0tde
t0tklaring van den Mri
jl
zlnopt tlicmtm .Nah0t Aveltweine''bahoort,t
an et
ln Dt
litst
slls'
ahri
jat'tappell Avol-dell de iossftllelz gzllcurkt fllidtl vtlr val
ztlon jongstf
'
)n ti
jd van tlien Bri
%jllllet
kurktm nlttt bindgaren en jzerdlaad vastge- volgtlntle ztlgt: ,,lWon lzlogo aalz ll0tslltïtttlril-maakt. lliel*na legt lnelz d(. fltlssttllen i11dtà atthtig llguqtlet van dlll1Jolzanllisbtkrgtàroraan
21*
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hetfln-geestrjk aroma van denTokayer,aan vindt hem op de heide, in bosBchen en wei-

den zachten gloed van den Chateau-Yquem of landen, niet alleen in geheel Europa t0t in
aan de streelende volheid van denMalagaden Lapland t0e, maar 00k in Noord-Amerika,
eereprjs onder dewjnen toekennen,- dit Noord-Afrika en Azië, zelfs t0tin Japan.Is
is zeker, dat de champagne deze allen over- hj n0gJong,dan ishj inzjngeheelgeschikt

treftin gezochtheid,verspreiding enroem;hj t0t spjs,- later verwjdere men deplaten
heeft den dichter t0tvurige zangen bezield, en het buitenste vlies.Men moet er steedsop

enhetschoonegeslachtbrengthem hulde;hj
is, zooals de Franschman zegt,de wjn der
koningen en dus0ok dekoning derwjnen.''
Cham pagny .(Jèan BaptisteNompèrede),

bedacht wezen, dat hj zich juist door de

een Fransch schrjver,geboren te Laon den
loden September 1821,Ontving zjneopleiding
in zjne geboorteplaats en kwam laterin de
leer bj een boekhandelaarte Parjs,waarhj
betrekking aanknooptemetJonge lieden,die
zich lateralsschrjvershebbenOnderscheiden,

mestenmeteenelaagfljnzandbedekt,waarin

bleek-roode of rozenroode kleur der platen

vandeoverigesoortenonderscheidt.Hjwordt

00k wel gekweekt zoowelin de open lucht
a1s in donkere broeikassen of in kelders.
Cham pfeury (Jules Fleury,genaamd), Daartoeworden bedden aangelegd metpaarde-

zie Cadore.

men brokken brenqt van den grolld)waarin
kampernoeljesgroelden en die n0gdoorweven

is van mycelium-dradenofwittezwamvlokken.
Men houdt zulke bedden vochtig metlaauw
water en gier,met bloed Ofsalpeter.O0k bezooals Pierre Do
z
yolf!J
Hkryerj Courbetenz., dekt men ze metmatten,om de warmte te
op wieraansporing hjmedeFerkerwerd aan verhoogen.0g zulke beddenwerptmenvoorts
detjdschriften pLe Corsaire''enpL'Artiste''. de platen, d1e in de keuken alsafvaloverHj leverde daarin een grootaantalopstellen bljven en sporen bevatten. Bjgaande fguur
van verschillenden aard, doch eerst na 1848 stelt eenige cllampignons voor - deberoemde

begon hj belangrjkerplaatsin tenemen op mwsltrooms derEngelschen - op l/qdedernahetgebiedderletterkunde.Hj gafeenereeks ttlurljkegrootte.
van geschriften in het licht, waarvan rtzes
De champignons worden toebereid t0t een
excentriques''enrluesbourgeoisdeMolinchart'' zelfstandig geregt, en 00k gebruikt om geur

grooten bjval vonden en hem den naam bezorgden van hoofd der realistische school.In
weerwilvan zjn afkeervan hetidealeenvan
zjn zonderlingen schrjftrant,wist hj door
zjne uitstekende gave van verhalen deaandachtteboejen.Hj vestigtvooralzjneblikken op het sociale leven,en zjnevoorstellingen van karaktersen zeden zjn doorgaans
metruwe trekken enhardekleurengeteekend.
Toch vindtdelezerop zjn rotsachtigen weg
weleensbekoorljke oasen,waarhj l
tanuitrusten,gelgk voûralbljktinptzesdemoiselles
deTouranqeau (1864)''.
Cham plgnon (Agaricus campestris L.),
eetbarepaddestoel ofkampernoeoh iseeneder

tegeven aan saus,gebraad enz.Zjzjndaart0e het bestgeschikt in eenverschentoestand.
Men zuivertden stengelenverwjderthiervan
het onderste gedeelte,bevrjdtden hoed van
het dunne vlies en neemt de platen met een
theelepeltjeweg.Dechampignonsworden0ok
wel gedroogd, in azjn ingelegd ot'in room ,
boter ofolie bewaard.
HetwoordpaddesloelOfAamplgnonisin'
ta1gemeen van alle paddestoelen ln gebruik,de
hier vermelde draagt meer den naam van kam-

yYrzztlct/d,en onder '
tvolk dien Mgnpapestoel.
Er is groote omzigtigheid noodlg,om de
onschadeljke champignons van de vergiftige

paddestoelen te onderscheiden.Intusschenheeft
1500 soorten van het geslacht Agaricus. De men in den laatsten tjd beweerd,dat00k
steel is wit en door een w itten ring om ge- deze hunne gevaarljkeeigenschappen verlieven, de hoed vleezig, gewelfd, van boven zen, wanneer men ze afkooktin azjn.Het

wit,somtjdseenigzinsschubbig en van bin- oordeeloverdekampernoel
jesiszeerverschillend:professordeVriezeinzjnerlfruidkunde
x.**
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Cham pigny , een groot dorp,ongeveer

2 uur gaans ten westzuidwesten van Parjs
en aan eene brug over de Marnegelegen,w as
den 3osten November en den Qden December

1870 hettooneelvan bloedigegevechten,toen
generaal Troehu in die rlgtinq een uitval
deed, de W iirtembergsche divisle en den linDe c/ltdpipï
gpt?zl(Agaricus campestrist.
kervleuqelderSaksersaantastte,maarnaeen
langdtmgen en hardknekkigen strjd moest
nen zuiver wit en zacht.Deplaten oflamellen terugtrekkrn.
aan de onderzjde van den hoed ztln zeer dun
Champlon,zie Kampioen.
.

en digt op elkaâr gepakt,verschillend van
Cham plonnet (Jan Etienne),een uitstelengte, en eerst bleek-rood, daarna'donker- kend Fransch generaal,werd geborenin1762

bruin van kleur.Desporen zjn purperrood, in hetdepartementDrôme.Zjnhartstogtel#ke
enhjriektzeeraangenaam t,
n smakeljk.Men aard vervoerde hem t0tvelebuitensporigheden,
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doch hj nam vervolgensdienstenbevondzich
in 1781 voor Gibraltar.Met ernst legdehj
zich nu t0eop dekrjgsktmde en bj hetuitbanten derRevoltltie demptehj meteen batal
jon vrjwilligers (
1e oproerigheden in de
Jura-streek zonder eenig blned te vergieten,
zag zich daarnageplaatstbj deRjn-envervolgens bj de Moezel-armée onder Hoae en
gaf in 1793 schitterendeblgken van dapperheid.Tegen het eindevan datjaarwerd hj
bevorderd t0t divisie-generaal,diende bj de
Sambre-en Maas-arm e
-e,vochtmetzeldzamen
moed in den slag bj Fleurusen nam daarna
deelaan dekrjgsverrigtingenaandeBenedenRjn.Daarna benoemd t0t generaalen chef,
sloeghj de Napelitancn,die een invaldeden
in den Kerkeljken Staat,bj Telmi,Fermo,
otricolien Calvi,veljoeg hen uitRome,deed
hen naar Capua terugtrekken,en rukte toen
(1799)metde LazzaronibinnenNapels?waar
hj de ParthenopeïscheRepubliek afkolzdigde.
Daar hj zich tegenover de agenten van hd
D ired oire te veel gezag aanmatigde, moest
hj het opperbcvel aan aKacdonald afstaan,
waarna hj gevangen naarGrenoblewerd gebragt.D00rdeomwenteling van18Jl
mj1799
herkreeg hi
j zjne vrjheid entevenshetopperbevel over het leger derAlpen.Hj werd
echterin SeptembervandatjaarbjSavigliano
en Fossano doordeRussen en Oostenrjkers
geslagenttrok naar Provence terug,en overleed den 9denJanuarj 1800 teAntibes.
Cham plain is een groot meer in de Ver-

eenigde Staten van Noord-Amerikaopdegrenzen'van Vermont en New-Yfvk,waarhetzieh
noordwaartsuitstrekttotaan Beneden-canada.
Het heeft ill noordeljke rigtingeenelengte
van 171/zgeogr.mjl,eenegemiddeldebreedte

van 3 geogr. mjl,en eeneoppervlaktevan
36 D geogr.mjlen,terwjlhetin zjn noordeljk gedeelte 100 t0t 200 Ned.eldiep is.
In het zuiden ishetdooreen natuurljk kanaal met het St4George-meer verbonden,en
heeft hier eene diepte van 30 tot 50 Ned.e1.
Het staat door hetN oord-kanaalm et deH udson-rivier,door het W est-kanaalmethetErie-

meer,en doorde St.John'
s-rivier(Richelieu,
Chambly, Sorel)metdeSt.Laurens-rivierin
verband. De Missisque, de Onion,de Ottercreek, de Saranack, de Goutt en de Chezy
voaren haxe w ateren derwaarts.H et Omvat60

eilanden, en zjne oevers zjn aan dewestzjde rotsachtig en steil en van velebaajen
voorzien. Dit meer vormteen belangrjk gemeenschapsmiddel tusschen de omliggende gewesten; des zom ers is het metschepen bedekten des w interswordendezwaarsteslede-

vrachten over zjnedigtbevrozene oppervlakte
vervoerd,terwjlook dederwaartsstroomende
wateren meestal bevaarbaar zjn. Het heeft
zjn naam ontvangen van k
%amgbè'
lC#@z4.pl(dl,
die het in 1608 ontdekte,en hetwas meermalenhettooneelvaneenfellenstrjdtusschen
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Roqen, debuteerdealdaarzondergrooten bjval, huwde met den begaafden tooneelspeler

Cl
tampmesll,en trad in1669teParjsopinden
Marais-schouwburg, waarna zj ervoordien

van het Hôtel de Bourgogne werd geëngageerd.Hare bekwaamheid alskunstenareswas

zj vooralverschuldigd aan detoegenegenheid
van Racine en aan zjn onderrigtin de tragische kunst. H aar geestige om gang en hare
schoonheid lokten vele beroemde mannennaar

hare woning.Zj bezateenewelluidende,volle
stem , die bj hetvoordragen dertreurspelen
van Raeine indrukwekkend klonk.Zj werd

ontrouw aan dezen beproefden vriend W egens
eenenieuw-opkomende genegenheidjegensden
graaf de Olo'zzlppf-Tonnerre, en overleed den

15den Maart1698,nietlangnadatzj hett00neelhad vaarwelgezegd,te Anteuilbj Par
Vijs. Haar echtgenoot Ckarles O/
zepïllefde
hampmesll muntte meeruitin bljspel-dan
in treurspel-rollen,en schreef eenige tooneelstt
lkken,die na zjn dood in 2 deelen zjn
uitgegeven.Hj overlred denzzstenApril1701.
Cham pollion-n geae.Onderdezenn= m
vermelden wi
j:
Jean J'
lcg-.s champollion Isg
ao, een be-e
roemd Fransch otldheidkenner,geboren teFigeac in het departementLot,en na de v01-

eindiging zjnerstudiën bibliothecarisen vervolgens hoogleeraar in de Grieksehe taalte
Grenoble.In 1828 zag hj zicha1sconservator
derhandschriften geplaatstaan deKoninkljke
Bibliotheek te Parjs,en in 1849 werd hem
het bestuur opgedragen over de boekerj te
Fontainebleau. T0t zjne belangrjkste geschrifteq behooren: Antiquités de Grenoble
(1804)'', - mAnnales des Lagides (1819,2
d1n)'', - n'
rraité ôlémentaire d'archéologie
(1843,2dlnl'',- rLettre sur l'inscriytiondu
temple deDenderah (1806)'',- r'
Notlced'un
manuscrit latin, intitulé:AlbanibellilibriV
(1807)''y terwjlhj uitgaven leverde van
DLes tournois du Roi René (1826)'',- en
van mchartes latines sur papyrus du 6me Siècle (1837)',.Voorhd prachtwerkvan Silrestre,
getiteld:7Palêoqraphieuniverselle(1839)'''bezorgdehtlmetzjnzoonAimldentekst.Voorts
deed hj nLettres des rois,reinesetautres
personnages des cours de France et d'
Angleterre (1840,2 dlnl'',- r'
Documentshistoriques,tirésdelabibliothèqueroyale(1842)'',nLe yalais de Fontainebleauz ses origines,
son hlstoire artistique et polltique (1867,2
dln)'',- en rDocumentspaléographiquesrelatifs à l'histoire des beaux arts et des bell
es
lettres pendant le moyen-âge (1867)''in het
licht verschjnen. Hj overleed op den 9den
Mei1867.
Aéml OAcA?epllsol-.M.gdcc,een zoon vanden

voorgaande.Hj werd geboren te Grenoblein
1806,bekleedde de betrekkingvanamanuensis
zjnsvadersaande bibliotheekenmaaktezich
verdienstelt
jk doordeuitgavevanvelebelangde oorlogschepen del' Engelschen en die der rjke geschiedbronnen,zooals de rMémoires''
Noor
dAme
ri
ka
ne
van Pièrre de J'.
& JJI: (1837, 2dln),van
Ch
-p.
am pm esle (Mariede),geboren Desma- Brlenne,van Montresor-Fontrailles,vanLa OM res,eene Fransche tooneelspeelster,de lieve- tre,van T- enne en den hertog ran Fork,van
ling van Racine, werd geboren in 1644 te FranLois de .
tprriwe en Antoine .
D>> .g:fenz.
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Voortsschreet'hj:gLecardinaldeRetzaprès
la Fronde (1843)'', nluouisetCharles,dues
d'Orléans (1844,6dlnl'' en pcaptivité(
1u
r0iFrançoisF (1847)''.

terugwjken naart
1e Kappahannock en storttkl

der Van Jean Jaqnes. lleze scherpzinnige
onderzoeker der Egyptische oudheden vierd
geboren te Figeac den 23sten December 1,791,
studeerde te Parjsin de Oosterschetalen en
we
heootgelee
rae
an
roi
a
anrddeinac1a8d1é6mi
Gr
bnled
.e geschiedenis

komen gelukken; Sedgtclck moest de wjk
nemen,en Hookerwastezwak,om den vj-

D00rzjn geschrift rEgypte sous les Pharaons (1814,3
dlnl'' verwlerfhj reedsgrooten l
'oem ,doch
hj werd wegens zjn jver vofl
r Napoleon I
door de Bourbons in ballingschap verwezen.
Toen hj later vergifenis verkreeg,woonde
hj eerst a1s privaatdocentteParjsen wert
l
ten gevolge zjner nasporingen Omtrent de

Ilboker moest het Opperbevel aan M eade afstaan.Lee daarentegen gevoelde zich nt1sterk

zich den 4den op generaalSedgtcéck,diedaays
te voren beneden Fredericksburg ovf?r die rlvier w as getrokken, om zich metH ooker te

Jean Frlwçpï.
s Cltampollion-lhàeae,eenbrof?- vereenigen.Leezag zjnestoutebewegingv0land in den rug aan tfltasten.Den 5den Mei

troltlten deNoordeljke troepen wederOverde
rivier; zj hadden 10000 man verloren, en

genoeg,om aanvallenderwjze tehandelen.Hj
drong door in Maryland en Pennsylvanië,totdat(
1enederlaag bj Gettysbt
lrg (4Julj1863)
hem t0tdenterugtogtneodzaakte.- Omstreeks
een Jaar later(6 Mei1864)vielbtjChancellorsville wederom een veldslag voor,en wè1
hiëroglyphen tloor delz Koning belastm etde tt
lsschengeneraalGrantengeneraalLee,waarbj
taak,om vall 1824 t0t 1826 in Italië t
m ver- deze laatste wederom de ovçrhand behield.
volgens,toen hj t0tdirecteurvan hetEgyp- Chandler (Richard), een verdiensteljk
tisch Musêtlm was benoemd,van 1828t0t1830 Britsch oudheidktmdige, geboren in 1738 te
in Egyptete reizen,waarna hj in 1831 den Elson i11 Hampshire, studeerde te Oxford en
Egy
ptischen leerstoelverltreeyaanhetCollêge legde zjne oudheidkennis het eerst aan den
de France. Het was hem nletvergunél,zelf dag door de uitgave vanhetprachtwerk pMarzjnerjkeverzameling terangschikken,daar mora Oxoniensia (1763)''.Door een genoothj reeds den 4den Maaz'
t1832overlt
led.Hj schap belastmet de trqak,om nasporingen te
schreef voorts:rluettrc à M.Dacier,relativt
) doen in het Oosten, volbragt hj eenereis
à l'alphabet des hiéroglyphes phonêtiqlles (1001-Ionië,Attica,Argolis en Elisen keerde
(1822)'', nprécis dtlsystème hiéroglyphi- na 2 jaal-in 1766 meteen rjlten oogstnaar
que desanciensEgygtiens(1824)'')- ppan- zjn vaderland terug. Hier schreef hj nu
théon égyption 1828)',- nluettresà
.M.leduc Ionian antiquities (1769 1800,2 d1n)'',
de Blacas rêlative au musée royal êgyptien Inscriptionesantiquae pleraeque nondum edide Paris (1824 1826,2 dln)'', terw'
jlna tae, in Asia minori et Graccia,praesertim
zjn dood n0g in hetlichtvexschenen:pLettres Athenis collflctae (1774)'') en nllistory of
écrites d'E4ypte et de Nubie (t833)''1
Ilium O1.Troy (1802)''.Zjnereisbesphrjvingen
Grammaireegyptienne (1838-1841,3dln),,- (pTravels in Asia minor'' en pTravelsin
en pMonllments d'Egypte et de la Nubie etc. Greece''
) zjn alleen uit een oudhoidl
tundig
(1840, 18z
11, 6 dln)''. Zie ook Onder Ilièb
t'o- o
ogl
p
bel
ae
nr
gtr
kden zjn o1
o7
k77)
in
hetov
Ne
dm'
aun
ndt
sch
v
ajal
.Hj
er#/##è6/i.
(Utrecht
Chamsin isin Egypteden naam van een leedin Februarj 1810.
gloejenden woestjnwlnd, die van hetlaatst Changarnier (Nicolas Anne Théodule),
van Aprilt0taan de opzwelling van de Njl, een Fransch generaal,werd geboren teAutun
dus gedurende50 dagen?waait.
den 26stenAgl'il1793,ontving zjneopleiding
Chancellorsville ls eene hoeve in de aan de militalre schoolte St.Cyr,werdsousVereenigde Staten van Noord-Amerika,waar- lieutenantbj de Kollinkljkegarde,maarzag
naareenbloedigeveldslaggenoemdw ordt:dieer zich w egens weinigbeteekenend dienstverzuim
voorviel van den zden t0t den sden Afel1863 overgeplaatstbjdelinie-troepen.Afetdenrang
ttlsschen generaal H ooker aan hethoofd der van lste-ltlitenant vertrok hj in 1830 naar
Noordeljken,en generaalLeeaan hethgofd Algérië,waar hj aanvankeljk weinig gelederZuideljken,waarbjlaatstgemeldedeover- genheid had,on:zich te ontlerscheiden,maal'
w inning behaalde.Ilookerwilde Om denlinker- bj den veldtogtnaarConstantine (1836)geqank van den vjand heen trel
tken,hem t0t droeg hj zich zoo loffeljk,dat hj weldra
den slag noodzaken en verslaan,en daarna t0t den rang van divisie-generaalOpklom ,in
voortrllkkennaarRichmond.Hjltonechterdit welkebetrekkiny hj deelnam aan (
1emeeste
plan niet uitvoeren,maarmoest zich zoodra gevechtenin Afrlka.In 1848 belasttehjzich
hj deRapidanoverschredenhadverschansonen meth0t voorloopig bostuur overAlgêrië.Naar
den vjand afkachten.De dappere
Parjsgeroepen,weeshjer(leportofetlillevan
Stonewall J'
ccà.sozl, dic vervolgens aatleeue O0r10g van de hand,maar werd in de plaats
wonde overleed,bj deze gelegenheid ontvan- van Caralynae t0t gouverneux-generaal 'van
gen, trok om den regtervleugel van H ook, Algériëbenoemd,welke waardigheidhjeven.

alw aar de onbekwame generaalH oward over- welniet lang bekleedde,daarhetdepartement
rompeld wcrd en op de vlugtging.MTt)lge- Seine hem atkaardigde naar deNationaleVerlukte hetH ooker tegon den avond de orde to gadering.TeParjszaghjzichvoortsbenoemd
herstellen,maarhj kon wegenshetongunstig t0t Opperbevelhebber der Nationale garde en
terrein nietnaareisch metzjn centrum ope- daalma tevens van (le eerste militaire divisie.
rêren.HoewelgeneraalLeeer nietinslaagde, Zjne krachtigemaatregelen verhinderden den

t
latcentrum overhooptewcrpen,dcodhjhettoch 29sten Januarj 1849 het uitbarsten van een
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burgeroprlog in t
lestraten vanParjs,alsmede gedichten,tlie dool'troubadours zingendewem
den 13denJtlnj den opstandt
lerRepublikdnen den voorgedragen, den naam van pchansons
en Socialisten.Hj werd bcschouwdalsdever- tl() geste'') om ze te onderscheidtm van rR0dediger van het monarchale beginsel, doeh mans''of pcontes'' die gelezenwerden.Thans
niet ten behoeve van Napoleontmaarvan Or- eehter verstaat men daardoor een lyrisch ge-

llans,weshalvehj inJanuarj1851h0tontslag dioht,hetwelk m0t 0ns lied (zie onder dat
ontving uitzjn dubbelcommando.DeNatio- woord) overeenstemt. De Fransche chansons
nale Vergadering was van voornemen,hem waren in verschillendetjden zeerverschillend
h0t oppel'bevel t0e to vertrotlwenOverdetroe- van inholld.Aanvankeljk waren zj drink-en
pen,t0thare bescherming bestemdtmaar het minneliederen, toen geschiedzangen, daarna

werd door den staatsstreek verjdeld, daar
Cltanv
qarnier bj die gelegenhcid in hechtenis
genomen en uit Frankrijk verbannen werd.
Aanvankeljk vestigde hj zich teMechelell,

spotliedert
ln (in den tjdvanMazarin),vervolgens zangen v0l weeldo en wuftheid (onder
Lodet
vqk XITX), voortskrjgsliederen,zooals

denàlarseillaise''endenchantdu départ'' enin
doch na de afkondiging deral
gemeeneamnes- onzen tjd sgcialistisehe klaagzangen ofOpruitiekeerdehj tert
lg naarzjnegoodereninhet licderen.
departement Saône-luoire. Schoon een tegenChantilly! een groot vlek inhetFransche
stander van hetKeizerrjk, bood hj bj h0t depal-tement Olse en 10 unr gaanstennoorden
uitbarsten van den D uitsch-laranschen oorlog van Pargs,is merkwaardig dool'hetprachtige
hetvaderland zjnediensten aan.Hoewelmet kasteel, ht:twelk er de prinsen 'van Condl
geen com mando belast, begat'hj zich naar hebben doen verrjzen.Hetisvûrsteljltingerigt

Metz,waal'hj geduronde debolegering Ba- en btlvateen schot
lwbt
lrg,eeneboekerj,eene
zcïle ter zjde stond.Den 25stenOctoberbe- wapenzaal,een kabinetvoor natt
lt
lrljkehistogafzich de grjze krjgsman op lastvan ,
Ba- rie,badkam ers,stalling voo1*300paardenenz.

ztzizlc naar het hoofdkwartier van prins FrietfricA Kag'l,om ovcr de capitulatiedervesting
te Ontlcrhandelcn, die 2 dagen later werd
vastgesteld.

Daaraan iseenpark eneen woudtergroottevan
7600 Ned. btlntlers verbonden. Het werd in
1790, als eene bezitting van uitgew ekenen,
t0tstaatsdomein gemaakt,docth na deRestauChangeant of weersoltqn,in 0nsland bj ratie aan de familie Condlteruggegeven.De
geringere lklasse Onder den naam van hertog ran .
spz
/
vàt??
à deed het kasteelherJeam-lea,n bekend, is eene veel-got
lragen stof stellen en liethetin 1830 na aan den hertog
Van

zjde,w0l ofkatoen,waarvan de sche- ran x#.'
l
fvlcle, den 4den zoon van Lodet
vqk

ring anders gekleurd is als de inslag, wes-

TMJ'
/,
:, en het is 00k thans n0g in diens

halve zj in een verschillend lichtdiekleuren bezit.
bj afwisseling (changeant)vertoont.
Chantrey (Fl
'ancis) eenberoemdEngelsch
Channing (W il1l
'
am Ellery),een Ameri- beeldhotlwer, geboren den 7den Apz'il1781 te
kaansch Nvjsyeer en sehrtjver,werd geboren Jordanthorpe in het graafschap Derby,was

te lle&vport ln Rhode-Tsland den 7den April de zoon van een weinig-bemiddeldenhullrboer.
1780.Hj ontving zjne opleiding aan hetH ar- Hj z0llvoorden handelwordenopgeleid,dflch

vard-collêge teCambridgebjBoston.Aanvan- dit beviel hem z0() weinig, dathj weglicp
keljk legdehj zich t0e op dewis-ennattlur- en op de teekenschoolderKoninkljkeAcakunde en vervolqens1eme
tn0ggrootoren jver démie aanlandde.Volgensanderen werdhjin
op de geschiedenls,(
nieuwc letterkundeen de leer gedaanbj zekeron Ramsay,die zich
de wjsbegeerte,waarbj hj als berobpstudie met hetvervaardiren van hout-snjwerk en
de godgeleerdheid voegde.Eerstwerdhj huis- met vergulden bezlg hield, waar hj4 Jaal'
onderwjzer teRichmond in Virginia,daarna bleef,Om zich vervolgensnaal'Londen tebevertoefde hj 1'/aJaarin zjne geboorteplaats, geven,waarhjminiatuur-encrayon-portretten
en in 1801 aanvaarddo hj eeno betreklting teekendo.In 1804 zond hj het borstbeeldvan
l1Fc!6naarde tentoonstelling,
aan hetHarvard-collége,terwjlhj2.
Jaal
*later zjn 0om Danlè'
predikantwerd bj degemeentederUnitariërs en hj verwierfvooxtsgrooten rpem doordat
te Boston.Hj nam dtl
ze met zooveeljver van den geleerden H orne Tooke,hetwelk hem
in bescherming, dat hj den naam verwierf eene m enigte bestellingen bezorgde t0t een
van rApostelder Unitariërs''.Onderscheidene bedrag van 12000 pond sterling.De stadL0ngeschriften gafhj in hetlichten ht
jvolbragt den belastte hcm m et de vervaardiging van
belangrjke reizen,die hem een grootgedeelte een standbeeld van George IIL Daarna ontvan El
lropa deden kennen.Hj overleed Op wierp hj een gedenkteeken voorNelson aan
een togtnaar Bennington in Vel'mont Op den de ktlstbj Yal'
mol
1th,doch hetbleefwegens
Qden October 1842. Ztln bgek jOn slavery'' het reusachtig bestek onuitgevoerd. In 1814
maaltte grooten opgang,daarhj hetgewigt deed hj eene reis doorFrankrtlk on Italië.
van ztln beroomden naam in de schaalder Zjn bestekunstwerk isvolgenshetalgemeen
afschaëng wierp. Vele kleino opstf
lllen van gevoolen eene groep slapendc kinderon in do
Cltanning zjn ilzEngeland herdrt
lkten sterk hoofdkerk te Lichqeld.Vflo1-'toverigebepaalde

verspreid,en ztlne gezamenljko werken te hj zich vooralt0thetvervaardigenvanborstNew-York in 1836 in 2 deelen uitgegeven.
beeltlen.D0 rtliterstandbeelden van GeorgeIV
Chanson is een Fransch wool
-t
l,hetwelk en datvan Wellinpton teLonden strekkenten
in het algemeen elk gedichtbeteekent,hpt- bewjzetdathj nletgelukkig wasin devoorwelk gezongen kan worden.Daal'om droegen stelling van paarden.In 1816 werd hjlidvan
in dc oudtt Fransche poëzie groote épische de Altatlêmie te Londen)on later 0ok vandie
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te Florence en te Rome.Hj overleed Op den
lsden November 1841.
Chanzy (Auguste),een Fransch generaal,
werd geboren omstreekshetjaar1822in het
departement Ardennes. Op l6-jarigen leeftjd
liep hjweg uitdeotlderljke woning ennam
dienst alskaluitslongen.EenJaar laterwerd
hj door zjn vader opgeëischtenterschool
gezonden. Daarna bezocht hj de militaire

vensmiddelenverloren?enztjugeheelelegorwas
vernietigd, zoodathj zich haasten moestom
zich met het ell
endir overschotteRennesaan
de Sarthe in veiligheld te stellen.Na decapitulatie van Parjs en den wapenstilstandvan

3 weken k0n hj zjn legerweder watinorde
brengen en zjn hoofdkwartier naar Poitiers
verplaatsen, vanwaar hj eene proelamatie
uitvaardigde,waarin hj zjne soldatenopriep,

school te St.Cyr en werd als sols-lieutenant Om t0t het uiterste te volharden, daar het
bj een regiment zoeaven geplaatst. Eerst grondgebiedvanFrankrjkOngeschondenmoest
diende hjin Afrika enwoondevervolgensden bljven.Niettemin verklaarde hj eenigedagen
veldtoytin Italië bj,waarhj zich vooralbj later,doorde regéring der NationaleVerdedi-

Soltbrlnoonderscheidde,zoodathj,naarAfrika ging geraadpleegd, dat eene voortzetting van
tprllggekeerd, spoedig opklom en in 1868 t0t den oorlog onmogeljk was.Hj werd totlid

brigade-generaal bevorderd werd.In October der Nationale Vergadering gekozen en begaf
1870 werd hjnaarFrankrjk geroepen,waar zich eerst naar Bordeatlx en tgen naar Ver-

hj alsdivisie-generaalaan hethoofd van het
16de armée-corps, onder generaal Altrelle de
Paladines, zioh in hetgevechtbj Coulmiers
en bj Patay Onderscheidde.Na ondervondene
tegenspoeden werd het Loire-leger door de
Iltlitsche krjgsmagt in 2 deelen gescheiden,
en generaal Cltanzy ontving het opperbevel
overhetwesteljk gedeelte,bestaande uithet

sailles. Hj geraakte teParjsin handen der

Communalisten,die hem echter na eenekorte
gevangenschap in vrt
jheid stelden. Tn Jtmj
1871 beroevadehj zich.voortsin deNationale
Vergadering,dat hj de Prtlissenin20gevechten overwonnen had,- zoo grootis de verblinding van de roemzucht. Dezel. dagen

(Augustus 1872) is hj door Thiersaan het

16de, 17de en zlste armée-corps,bestemd om hoofd geplaatstvan een legercorps,datTours
zich met hetandere deelwederte vereenigen t0t hoofdkwartim'heeft.
en t0t ontzet van Parjs op te rukken.Het Chaos een Grieksch woord,beteekentbj
was dus voor den aanvoerderdertweedeDuit- Heslodus de ledige, onmeteljke ruimte,die
sche arméevan belang,hem zooveelmogeljk vöôr den aanvang der dingen bestond en den

van het oosteljk leger onder lourbak'
ige- Naeltten EreAsvoortbragt,- en bjOeidius
scheiden te hotlden en hem tevensteverzwakken.Hiertoe diende de taktiek vauprinsI'
rietfrïcFz Karl van Pruissen, die gedurig kleine
afdeelillgen tegen hem overstelde en hem ltier-

door verleidde Om ,telkensaanvallenderwjze
handelend,meerenmeervan zjn doelafte
dwalen,terwjlinmiddelsdehertog vanX :càlenbury-kbkhaverin en generaal Voiuqts-Rltetzmet
snelheid voortrtlkten, Beaugency innam en en

bj Blois de Loire bereikten,zoodathierdoor
over dierivicrtetrekken.Tntusschen k0n hj
zich n0g altjd langseen omweg naar Parjs

aan Chanzy de gelegenheid ontvielom aldaar

den rtlwen mengelklomp,waarin de bestanddeelen voor emze toekomstigewereldvorming
waren besloten.HoogerklimthetHebreeuwsche
scheppingsverhaal, dat alles uit niets doet
voortkomen. Volgens eene andere Grieksche
mythe m oet m0n den oorsprong der dingen
zoeken ineeneeuwigen,ongeboren,oneindigen
Chaos, die niet lichtennietduister,nietdroog
en nietvochtig,niet warm en niet koud was,
maar alles in eene vormlooze massa in zich
vereenigde, totdat het de gedaante Van een
ei aannam , waaruit de manvrouw geboren
w erd, 4ie de vier elem enten scheidde. De
Ionische wjsgeeren hielden hetwater(Tltales),

begevcn,en ditm oestdoor de D uitsche troepen w orden belet. H iertoe rukten deze naar de lqcht(Anaœlmenes)ofhetvuur(Ilerâclitxs)
Yendôme,dat den 17den December 1870werd voorhetoorspronkeljk element,hetwelkalles
bezet,en Chanzy trok terug op Le Mans.Hj omvatte en den naam van Chaos droeg.O0k
had daarbjeenepoging gedaan,om debrug thans n0g geeft m en dien aan een verward
over de Loire in de lucht te laten vliegen, m engsel?aan eene ordelooze massa.
doch dezewasslechtsgedeelteljkgelukt,z00- Chapelain (Jean), een Fransch dichter,
dat de manschappen van het lodeD uitsche geboren te Parjs den 4den December 1595,
armée-corps 2 uur later er over trokken.
studeerde in de medic,
jnen,legde zich vooral
NadatCl
tanzy hetlaatstegedeelte desjaars t0e 0P de oude en Nieuwe talen en w ekte
rustig had doorgebracht en voornemens 0p- door sj-u: voorrede V00r den rAdone''vall
vatte, om den vjandaan te vallen,maakte .M arini de opmerkzaamheid van Ricltelieu,die
deze in den aanvang van 1871 zich op om hem eene plaats bezorgde in de pas-opgerigte
hem te voorkom en.PrinsFriedricltKarlzette Académi
e Frangaise''en hem tevensbelastte

zich daartoe den zdenJanuarj te Orléansin met de beschavlng ztjnereigenevoertbrengbeweging. Cl
tanzy had het groote bosch van selen en met het opstellen van de uitspraken

Vendome bezet,maareene reeksvangevetth- der Académie over die van anderen.Nu werd
ten bezorgde hem even zoovele nederlagen, hj hetorakelvan alle Franschedichters.De
totdat op den lldenJantlarj hetcentrum der bjval,dien zjne sonnetten enmadrigalenvonDuitsche armée, onder aanvoering van den den,spoorde hem aan,om degeschiedenisder
opperbevelhebber, hem den beslissenden slag DMaagd van Orleans'' in een heldendicht te
lfed/le koesterde
toebragt en den volgendendagLeMansinnam. bezingen. De hertog de Zozwz
Tn diegevelhhten had Cltanzy22000gevangenen, daarvan groote verwachtingen en verleende
19 kanonnen.benevens 1400 waggonsm et1e- hem eenJaargeld;eerstnaverloopvanzojaar
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verschenen de eerste 12 zangen van hetstuk , waarhjden Gden Augustus1746overleed.Hj
dat uit24 zangen zou bestaan (16561.Ver- gafaanmerkingen in het licht op eengeschrift
volgens kwam er t0t z-maal t0e een 3-tal van M aty over de Drieëenheid,leverde eene
zangen,terwjlde laatste4nooitzjngedrukt. Fransche vertaling van den r'rattler'' van
Het geheele handschrift bevindt zich in de Riel
tard Sfdele,en sehreefvoortspExamen de
Nationale Bibliotheek.Denieuwsgierigheidvan la manière de prêcherdesProtestantsFrançais

hetyubliek waszo0 groot,daterin 11/,Jaar (1730)'' Me'moiresdePologne(1737)'',enz.
6 ultgaven van de pers kwamen,doeh nid 00k washj mede-redacteurvan een paargeminder grootwas de teleurstelling.W èlwerd leerdetjdschriften.
hetdoor de vrienden van denhertoggeprezen,
Chaperon ,zie Kaproen.
maar hetbezweek voorhetoordeelvanBoilean.
Chapm an (George),een EnrelschtooneelDe vervaardiger overleed Op den zjstenFe- dichter, geboren in 1657 te Hltching-llillin
bruarj 1762.
het qraafschap Hertfort,studeerde teOxford,
Chapelier (IsaacRenéGui1e),afgevaar- verwlerfte Londen de vriendschap van Skakdigde naar de Fransche NationaleVergadering dzdre, bekleedde onder Jacobus I eene plM ts
in den tjd dergrooteRevolutie,werdgeboren aanhet H0fen overleed in 1634 of1635.Hj
teRennesin1754,enonderscheiddezich in 1787 vertaalde alde gedichten van Homerlts in het
ill den strt
jd tusschen hetParlementen den Engelsch. Van zjne treurspelen is pBussy
Koning,als verdediger vanheteerste,zöôgun- d'Ambois'' het meest beroemd,en zjne bljstig, dat hj in 1789 a1safgevaardigde voor spelen zjn welgeslaagde navolgingen van
den Derden stand naar de NationaleVergade- Terentius.
ring werd gezonden.Hierschitterdehj door Chappe.Onderdezen naam vermeldenwj:
zjnewelsprekendheid en wasOoxzaak van de Jean 6W.z> d'Anteroae,een Fransch sterverwjdering dertroepen uitParjsen van de rekundige, geboren den zden Murt 1122 te
organisatie der Nationale garde. Hj jverde Mauriac in Auvergne.Hjwaseerstgeesteljke,
tegen de voorregten der provinciën,tegen het wjdde zich vervolgens aan de sterrekunde,
gr
ondbezit der geesteljken en verlanrde,dat nam in 1761 te Tobolsk den overgang waar
leder afgevaardigde nietals gevolmagtlgdevan van Venus ovor de Z0n?engafhiervanverslag
zjn departement)maaralsvertegenwoordiger in zjn rvqageen Sibe
'riefàiten 1761(1768,
2 dln)''.Kelzerin Catl
tarina 11 deed zjne bed
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Hj
ontwlerp het besluitt0t afschaëng der v00r- wering,dat Rusland meer moerassen enwoesregten van den adelen bezorgde godsdienst- tjnen dan volkrjke steden envruc,
htbareg0vrjheid aan de Protestanten in den Elzasen westen bezat,doorSjoewalow wederleggen in
Antidote,o11examen dtlmauvaislivreintitulé
in Franche-comté.Voorts bepaaldehj de0p-

xigting van eene nationale regtbank en van Voyage etc. (Amsterdam 1771, 2 dln)''.In
een H0f van cassatie en zorgde voor de in- 1769 volbragt Chappe in hetbelang der Btervoering der nationale driekleur. Na de vlugt rekunde eene reis naar Calitbrnië,waarvande

desKoningsginghj van deJacobjnen totde besehrjving door Cassini is uitgegeven.Hj
Feuillants over en wilde de aanmatiging der overleed te San-tzucarin Spanjeop den lsten
clubsbreidelentdoch om die reden werdhj Augustusvan laatstgenoemdjaar.
a1s een voorstander van het Koningschap ver-

Iynaee ffrlt
zizàJean.O/ze .& ,een neefvan den

oordeeld, en zjn hoofd viel in 1794 onder
den bjlderguillotine. Zjneletterkandige0pstellen zjn te vinden in pBibliothèqlle d'un
homme public (1789- 1792, 28 dlnl''van Con-

voorgaande.Hj werd geboren in 1760,stu-

#orcef.

deerdeinderegten,verkreeyeeneadministratieve betrekking,diehj btlde omwenteling

verloor,maarwerddoorhetdepartementSarthe
afgevaardigd naar deW etgevendeVergadering.

Chapelle. Onder dezen naam vermelden Daarna nam hj deel aan de telegraphische
wj:
ondernemingen van zjn broeder Clawde(zie
Ckapelle, eigenljk Clawde Az
zlczlll'
! Lh,
%il- hieronder)en werd nahetoverljdenvandezen
Iier,een bevallig Fransch dichter,geboren in directeur van den telegraaf te Parjs.Onder
1626 te La Chapelle,eendorpbjSt.Dénis.Hj het ministèrie Villèle verloorhj diebetrekking
wasde onechte zoon vandenschatrjkenFran- en overleed teParjsden zostenJanuarj1829.
ço'
i.
s Lkuillier, die hem als zoon erkende en Hj heeft zich verdiensteljk gemaakt door
bj zjn sterven bezitter maakte van een zjne nHistoirede la télégraphie (1824,2dln)''.
Claude CAJF,.)?
:, een broeder van den vooraanzienli
jk vermogen.Htjleiddeeenambteloos
leven en verheugdezich in den vertrouwelj- gaande en invoerder van den optischen teleken omgang met RaeinetJlà/ièk-e,Boilea'lt,La- graaf.Hj werd geboren teMansin 1763,omJpxdt
gzleenz.Zjnegedichten,wieraantalgering helsde den geesteljken stand en verkreeg een
is,onderscheiden zich dnor eene bevalligelos- paar wi
nstgevende bedieningen,die hem in
heid en ongedwongenheid.Daarenbovcn schreef staatstelden!om ztine neiglng tot de proefhj met Baehallmont gRelation d'un voyage ondervindeljke natuurkunde ruimschoots te
faiten France (1662)', en overleed den lzder
l bevredigen.ln 1792 werdhj 1id vanhetPhiSeptember 1686.Zjne noeuvres''verschenen lomatisch Genootsehap,en kwam ophetdenkin 1755.
beeld, om met verwjderde vrienden door
Armand .rt?i,sleletz'llde !tz Cltapelle,een ver- teekenstespreken.Nadathjzondergoed gediensteljk rodgeleerde. Hj werd geboren in volg de electriciteit,hetgeluid,d0n rook van
1676te Aurlllacin Frankrjk,en werdpredi- verschillende brandstoFen enz. daartoe had
kant bj de W Mlsche gemeente te 'sHage, aangewend,beschouwde htjdendampkringa1s
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het beste gemeenschapsmiddel en hj dacht
een werktulg uit,dathj met den naam van
telegraal (vér-schrjver)bestempelde.Deregéring erkende daarvan hd gewlgt,lietvolgens
dat stelsel eerst eene ljn van Parjs naar
Rjsselen daarna andereljnen aanleggen,en

suiker beter was dan de rietsliker,ontving

hj in 1804 zjn ontslag, waarna hj zich onbelemmerd aan de wetenschap wjdde. De
Keizer benoemde hom niettemin in 1805 t0t
lid van den Senaat en nam hem in 1811 op
in den gravenstand. Gedurende t
le Honderd

vertrouwdehetbestuurt0eaanCLappeenzjne dagen werd hj pairdesRjks,minister van

beide broeders.Eenevexmindering van inkom- Staat en directeul' van deé handel. Na de
sten maakte hem echter z00zwaarmoedig,dat Restauratiekeerdehj t0thetambteloosleven
hj zich den 23stenJanuarj 1805 in eeneput terug,'maar werd illMaart 1815 door Lodeverdronk.
wqk XVIII t0tlid derAcadémievanW etenZulk een stelselvanseinen wasechtergeens- schappen en ià 1819 t0tpair benoemd.Hj
zins nieuw.Onze ran den Ot
lrz'
l
ff,dedappere overleed teParjsden 3ostenJulj 1832.Zjne

verdediger van Steenwjk in 1580 en 1581, belangrjkste werken zjn:nLa Chimieapplihad erreedseen bedacht,en hetschjnt,dat quée aux arts (1807)9'- en rLa Chimie apvroeger ook de Grieken enRomeinen zi'h van pliquée à l'
agrict
llture (1823)''
. Zjn laatste
geschriftwas:rDel'indt
lstrie française(1829,
dergeljke teekenen hebben bediend.
Chaptal (Jean AnlineClaude,graafvan 2 dln)''.=-Eene methode,in 1800 doorhem

Chantelouy),een beroemd Fransch scheikun- aanbevolen, om door toevoeging van suiker
digez minlster en pair,werdgeboren den5den aan den most den wjn van slechteJaren te
Jtlnj 1756 teNogaretin hetdepartementL0- verbetercn en daaraan doorfljn gemaaktmarzère en ontving zjneopleidingteParjs,waar mer vrj zuur te ontnemen,hoewelzj thans
hj in kenniskwam metdcuitstekendsteman- veelal door het gallispren en petiotiséren is
nen van zjn tjd.Alshoogleeraarindeschei- vervangen,bestempeltmen metden naam van
kundete Montpelliergafhj zjnebelangrjke Aaptalislren.
voorlezingen in hetlicht onderdentitelnEléChara, L. of waterpaardestaart, 00k wel
mens de chimie(4deuitgave1803)'',cn eene kransblad en kranswier genaamd,is een planbelangrjkeerfenisbesteedde hj aan de stich- tengeslachtuitdefamiliederCharaceën(kransting van een laboratorium. Hier werden de
eerste Pr00Ven genomen eener kunstmatige
bereiding van zwavelzuur,aluin en natrium ,
alle zoo belangrjk voordenjverheid.Aan

wieren) en Omvateen aantal kleine plantenj
die op den bodem van poelen en m oerassen

in groote hoeveelheid onderwatergroejenen
het voorkomen hebben vanpaardestaartachtige

hem isFrankrjk hetTurksch rood verschul- gewassen,terwjlzj vroegerten onregtedoor
digd en hj wistde ltaliaanschoPoezzolaan- velenonderdewieren(Algae)werdengerekend.
aarde te vervangen door pkerhoudende aard- Vele soorten zjn met eene kalkkorstbedekt
soorten.Bj de bestorming der Citadelvan en dan zelfs zeer geschikt 0DA er mede te
Montpellieronderscheidde hj zich doormoed schrjven,en de stengelen takjesbestaan uit
en beradenheid en leverde metéénkruidmolen cellen, waarin men met den microscoop het
dageljks35000oudeponden kruid.Nadathj Sap kan zien omloopen.Volgens Buchmer en

menig eervolberoephadafgew ezen,aanvaardde B rew8ter bestaan die planten hoofdzakeljk uit

hj de betrekking van hoogleeraarindetoege- koolzuren kalk,weshalvezjphosphorescéren,
qasteschcikunde teParjs (1798)en werd er alszj op warm jzer worden gelegd.Van de
lld van h0tlnstitutlt.Ntvoleon I belasttehem soorten noemen wj: C.jlerllisL. met een
met dezorg voorhetopenbaaronderwjsen enkelvotldigen,buisvolqnigen stengelen in de
riep hem in 1799 in den Staatsraad.Als lid oksels der takken geplaatste vrt
lchtles,- C.
van datligchaam moesthj de verdeelingvan lmlyamis L.meteen stengel,di0uitonderscheiFrankrjk indepartementcn,arrondissementcn dene buizen bestaat,spiraalvormigengestreept
en gemeenten verdediyen,en hj gaftevens is,gelede takken draagt, en in onze slooten
zjn boek rDu perfectlonnementdesartschi- voorkomt,waarzj bj deverdampingvanhet
miquesen France(1800)''inhetlicht.ïn1800 water een onaangenam en geur verspreidt,werd hj ministervan Binnenlandsche Zaken en C.Mspida L.met stekelharigen stengelen
en bejverde zich vooral, den bloeidernj- talrjkegeledingen,desgeljks in onze slooten
verheid tebevorderen.Hj opende in zjn va- te vinden. Zeer naauw verwant is hiermedo
derland deeerstescholen voorkunstennjver- hetgeslacht Nitella.
heid,deed de verzamelingen van voorwerpen
Characterindelebillsnoemtmen in de
op hetConservatoire ten behoeve van het0n- R.Katholieke Kerk hetonl
litwischbaar merk-

derwjs in orde brengen, legde wegen aan teeken,dat (
1001-den dooj,hetvormselen
overden Simplon en den Mont-cenis,bouwde de priesterwjding in de zlelwordtgedrukt,
wes
hal
ve
deze
sacramentennimmerten tweeden
bruggell over de voornaamste rivieren,groef
verblndingskanalen en betoonde zich eenv00r- male worden toegediend,hoewelhj,die ze
stander van de vrje scheepvaart. Te Parjs ontvangen heeft, door een onw aardig gedrag
zottehj den aanbouw voortvanhetLouvre, de daaraan verbondene vool-regten verlievan defraaijeRtleRivolienz.,benoemdeeene zen kan.
Egyptische commissie,en deedeenaantalge- Charade noemtmen eenlettergrepen-raadnees-, heel-: artsenjmeng- en verlosktlndlge sel,datdekenmerkenderafzonderljkedeelen
scholen verrjzen.Datalles geschiedde in den of lettergrepen van een woord ofnaam aantjd van 4Jaar;toen hj zich echterongezind dtlidt, zoodat de oplossing gelegen is in het
betoonde totde.verklaring,datdebeetwortel- vinden van het geheele wool'd of den bedoel-
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den naam.Derhalvezjndietalen)welkevele
zamengesteldo woorden bêzitten, hd meest
geschiktvool'charades,en dezezjn weleens
in dichtmaatbevat ofworden 00k welin pantomines voorgesteld,in welk geval zj den
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zuiden met lagere heuvels bedekt.Derivieren,

die hetdepartemontbesproejen en zich in de

Charente als hoofdrivier uitstorten,verliezen
een groot deel van haar water in de holen
en grotten van den kalkachtigen grond.Ruim
nanm dragen van geharades en action''.De de htlltt der oppervlakte is door den landbouw
n beslag genomen en '/sdedoordenwjnbouwy
oorsprong Van hetwoord charade is onzeker; i
d00: sommigen wordt het afgeleid van het die er veel brant
lewjn levert.Voortszjn er

weiden, wouden - vooxalveelkastanleboom0n - en woestegronden.Detjzer-industrie
in Turkje eenebelasting boteekent,die in de is er niet onbelangrp-k.Hetdepartementbevat
gedaante van hoofdgeld geheven werd,inzon- 5 arrondissementen,en zjnehoofdBtad isAnderheid in Moldakië en W alachje,vaningeze- goulême.W eleer had hetland een eigengraaf,
loeh in 1380 verviel het aan de FrR sche
tenen, die niet t0t de Mohammedanen be- (
hoorden.Zj gaf echter aanleiding t0t veel kroon. Er zjn bloodige veldslagen geleverd
Celtische Anar (Spe1).
Charadsl iseen Arabisch woord,hetwelk

tusschen de Franschen enEngelschen,alsmede
w illekeur en isin 1856 afgeschaft.
Chardin 1 een beroemd Fransch reiziger, ttlsschen de R.Katholieke en Protestantsche
geboren te Parjsden 26stenNovember 1643, ingezetenen.

begaf zich op Qz-jarigen leeftjd naar O0st-

Het degaxtement Ckarente IJJHdIr:, be-

NazjnterugkeerwerdhjteLondendoorlkoning
Karel11 t0t ridder yeslagen en eenigeJaren
d
aarna als gevolmagtlyde van de EngelschOost-lndische Compagnle naar Holland gezondcn.Vervolgensging hj wedernaarEngeland
en Overleed in de nabjheid van Londenop
den 26sten Januartj1717.HjwasdeTl
lrksche,
Perzischeen Arabisehetalen volkomenmaqtig

Girondemeteen aantalzj-rivieren in hetzuideljke gedeelte,terwjldaarenboven kanalen
hetverkeerbevorderen.Nabj dezeebevinden

Cl
tamdinzjn Ook uitgegeven teAmsterdam in
1735 in 4 deelen met platen.
Charente (De),eene Franscherivier,ontspringtbj hetdorp Cheronnac inhetgebergte
van Limousin (departement Haute Vienne),

aan hethoofd geplaatstvan belangrjkeone rnemingen. In 361 vôöl'Ch1*
. snelde hj de

baarheld aan hare oevers,ontvangtdeTouvre
en de Botltonne en verleent haren naap aan
de departementen Charente en Charente infêl'ietlre.De RomeinennoemdenhaarCarantonus.
Het dopartement Charente, govormd uit gedeelten del. Oude gewesten en landschappen
Angoumois, Saintonge, Poitou en Iuamarche,

dat Iphz'crlfe.
v en Timotltens meteene tweede
vloot vel'
schenen, om Samos te ontzetten.

Indië,om diamanten te koopen.Na een kort staande ult Aunis en gedeelten van Sainoponthoud te Soerate bezocht hj Perzië, tonge en Poitotl,grenst ten zuiden en wqsten
werd er t0t Koninkljk koopman benoemd, aan den Atlantischen oceaan)ten noordenaan
vertoefde 6 jaar in Tspahan endeed belang- het departement Vendée en ten Oostenaanhet
rtlke waarnemingen gmtrent(
legesteldheiddes departement Deux Sèvres) en telt 0P 124
rjks.Met uitgebreide geschied- en oudheid- geogr. mjlen bjna '/.millioen inwoners.De
kundige verzamelingen kwam hj in 1670 in bodem bestaatgrootendeels uitdrooggemaakte
zjn vaderlandterug,doch bragtvan 1671t0t moerassen, en l'uim de helft daarvan is ont1681den tjd alwederdoorinPerziëenIndië. gonnen. Behalve de Charente stroomt er de
zich zout-moel.
assen,dieuitmuntend zoutleve<en?maar tevens zeer ongezonde dampen uitwasemen.Men verbouwt er graan,hennep en

vlas,veelwjn,ooft,kastanles,pruimen enz.

De zee en de rivieren leveren er oesters en
en bezat eene ongemeene gavevanopmerklng, veel visch.Mcn vindter een aantalfabrieken,
benevens oene groote mate van kennisztlcht. en scheepvaarten handelzjn el*van veelbeDitbljktuitzt'
lnewerken pLe cotlronnement lang.Hetdepartement isin6arrondissementen
de Soleiman III, r0i de Perse (1671)7',en verdeeld en hoeft La Rochelle t0t hoûfdstad.
XVoyage du chevalier Chardin en Perse et
Chares.onderdezen naam vexmeldenwj:
autres lieux de l'orient (met voortrefeljjl
ie Chares,een Atheensch veldheex. Hj wa8
een
zoon van Theoehares,werddoordefortuin
platen,uitgavevan 1811in10(
1ln)''.Vanzjne
achtergebleven handschriften is doo1* Tltomas begt
lnstigd,wist(letoegenegenheidteverwerven
H armer gebruik gem aakt. D e pReizen''van van het Atheensche volk en zag zich gedul'
ig
Phliasiërs te hulp, die doorde m annen van
Sicyon en Argos werden bedreigd,dochwekte
kort daarna in e0n veldtogttegen A lesaader

stroomt aanvankelplt noordwestwaarts, dan

rtxzlPherae(
1001*zjneQaauwhartigheid devem
znidwestwaaxts, wordt bj Montignac bevaar- ontwaardiging der bondgenooten van Athene.
baar en valttegenover het eiland Olêron,na Htjnoodzaakte vervolgens Cltaridemns om den
een loopvan 48 geogr.mjlen,in deBaaivan Chersonesus tertlg te geveu en werd na den
Gascorne.D00r overstrooming geeftzjvrt
lcht- dood vap Cltabros(358)opperbevelhebber,tot-

Daal.hj de omzigtigheid der overige veldheeren alsverraad besehotlwde,zette hj hen
af) on om kosten tebosparen,vel'
huurdehj
zich met zjn legeraan een Perzischon lanll-

voogd.In den 001'
l0g tusschen Phjljplms'
t
l
tzz
l
ligtin hetzuidwesten van Frankrjk tusschen M aeedoniè.en de inwonel's vanOlynthuskwam
de departementen Deux Sêvres,Vienne,Haute hj deze laatsten t0t z-maa,
l t0e te hulp
Vienne,Doxdognc,Gironde en Charente infê- motAthcensche troepen.Ook naar Byzantium
xieure, en telt op 108 E)geogr.mjlen 0m- werd hj afgezonden om bjstandteverleenen,
streeks 400000 inwollers.De bodem is ergeer maarnietontvangen.Hj sneuveldein(
lenslag
oneFen en in het noorden methooge,in het bj Chaeronéa(338),
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Câaren, een beeldhouwer, afkomstig vakl hj is niet bj den souverein,maaralleen bj
Rhndus.Hj leefdeomstreekshetJaar324vôôr den minister van Buitenlandsche Zaken geacChr. en vervaardigde aldaar den bekenden
Colossus, een hoog standbeeld, aan de z0n
gewjd en als hetzevende wereldwonder beschcuwd.Hetbcstond voorzeker uiteenaantal
gegoten stukken rondom eenegemetseldekern.

Onwurschjnljk ishetechter,dathetstandbeeld zö4 geplaatst was,datdebinnenvallende
schepen tusschen zjne beenen doorvoeren,
daarzulk een standin strjd z0u geweestgjn
metden Griekschen kunstsmaak.DieColossus
heeft 56 Jaar bestaan, en istoen dooreene
aardbeving omgeworpen.
Charette de la Contrie(FrançoisAthanase),een uitstekendaanvoerderderVendpeërs
in den gtrjd tegen deFranscheRepublikeinen?
werd geboren den l7den April1763 te Cousse
'
bj Ancenis.Reedsvroeg trad hj indienstder
Koninkljkemarineen werd in 1789 luitenant

crediteerd.

Charibertgeen Frankisch koning uit het
Merovingischc huis,was de oudsteder4zonen
van cltlotltarius f, die hunnen vader over-

leefden (561 na Chr.
).Toen zjn broeder OM!perioh Izich van hetgeheelerjk wildemeester maken, verbond Ckaribert zich met de
beide andere broeders en dwong den hebzuchtige,om hetgebiedmethem tedeelen ,wurna

Cltariberthetgedeelteverkreeg,hetwelkParjg
zltzz,fïf
:.
v I'
ortunat'
us washj een verstandig en

t0thoofdplaats had.Volgens den dichter Ve-

deugdzaam vorst, hoewel hetbekend is,dat

hj door den bisschop Gcmanus van Parjs
Wegensbigamie in den ban werd gedaan.Hj
Overleed in 567.
Charilaus koning van Sparta!regeerde

omstreekshetJaar863 vöörChr.Hj waseen

ter zee, maar begafzich n= r Coblenz,toen zoon van koning Polydedes, een neef van
de Revolutie veld won.W eldra echter keerde Lycur-q%s, en gesproten uit hetgeslachtder
'
N*
P* naar Bretagne terug,werd er aanvoerder Procliden of Eurypontiden.Met zjn mede-

derNationalegarde,poogdeteParjsdenKoning
te redden, ontsnapte aan zjnevervolgersen
woonde eenigen tjd op zjn kasteel Ponteclause.Aangespoord door eerzucht!wraakgierigheid en strjdlust,plaatste hj zlch in 1793
aanhethoofd deropstandelinren in Beneden-

koning Arcl
telau verwoesttehjde stadAegis

aan degrenzen van Arcadië en deed eeninval

in hetgebiedderArqieven.0y een togttegen

de Tegeaten werd hj metzjn geheeleleger
gevangen genomen,doch in vrjheid gesteld
na de belofte, dat hj nietwedertegen hen
Poitou, wa8in den beginne nlet voorspoedig, ten strjdezou trekken.Hjwordtvoorgesteld
maar zag zich weldra meester van geheel als een zachtmoedig en edelvorst.

Beneden-vendée.Daarhj na zjnevereeniging

Charis of Bevallqqhdd isbj Homerusin

hj na dien tjd 00rl0g op eigengelegenheiden
maakte zich doormoord en brand gehaatbj
de Republikeinen, terwjlhj tevenshetveftrouwen verloor van zjne eigenepartj.Kol.
t
daarna maakte hjeenverbondmetSty et,den
bevelhebber in Opper-Bretagne,dochslootden
15den Februarj 1795 o0k eeneovereenkomst
met de Nationale Conventie waarbj hj zich
zelfs verbond, om Sty et totonderwerping
te brengen. Onbeschroomd verscheen hj met4
oëcieren in Koninkljk unifbrm teNantes.Het

en bj Heslodla en anderen eene der CltariJlle4 ofqodinnen derbevalligheid.
Charisl (Jehoeda-Ben-salomo), een Hebreeuwsch dichter,te Xeresin Spanle geborenjleefde in den aanvang der 13de eeuw en
overleed reeds vöôr 1235. Hj vertaalde belangrjke geschriften uit hetArabisch in het
Hebreeuwsch en gevoelde zich hierdoor OPgewekt, om hetoorspronkeljk H ebreeuwsch
gedichtpTachkemoni''teschrjven.Ditonderscheidt zich door eene Juiste voorstelling der
gesteldheid van zjn volk en door een weelderigen rjkdom van dichterljke beelden.Het
isgedruktte Constantinopel(1578)enteAmsterdam (1729), en men heeft ook eene critisc
Ch
heat
li
jgyvevanKömpf (1845).
m te, afkomstig van het Latjnsche
earitas(menschenliefde),iseenFranschwoord,
datbepaaldeljk van Christeljkeliefdejegens

met de insurgenten Van Opper-Bretagne niet de Il
ias de gemalin van H'
epltaentlts(Vulcatotbevelvoerend hoofdwerdaangesteld,voerde nus),in de Odyssée Apltrôdite
'(Venus)zelvej

bevelechter desgezaghebbers,om deKonings-

livrei af te legqen,en hetfeit,datgeneraal
Hoae onderscheldene opperhoofden der Vendéeërs in hechtenis had doen nemen,bragten hem t0t hct besluit, Om de vreedzame
onderhandelingen afte breken en t0thetuiter-

ste in den strjd tevolharden.Naeenbloedig
gevechtbj St.Cyr,nam hj dewjknaarhet
woud van Aizenay,waarhj eenguérilla-oor- den naaste wordtgebrtlikt,die zich inwerken
l0g voerde. Hj werd echterzwaargewond, van weldadigheid openbaad. Om die reden

gevangen genomen en 4en 29sten Maart 1796 heeft men ook we1hospitalen en verplegingste Nantes gefusilleerd.
gestichtenalzoogenoemd,bjvoorbeeldteParjs

Charge is een Fransch woord, dat last en te Berljn.
of taak en alzoo een ambt beteekent.op het '
Chariton,bjgenaamd deApl
trodisiè'
r,een
gebied der dicht- en schilderkunst wordt er Grieksch romanschrjver,diein de4de of5de
het oeerladene ot'orerdrevene door aangeduid, eeuw vôör Chr. leefde, was afkomstig uit

en ditgeldtvooralvan de overdrevenewjze,
waarop soms een tooneelspeler zjne r0lvoordraagt. - In de krjgskunst is cltarge een
aanval met hetblanke wapen, gewoonljk
van deruiterj.

Char6é d'aFaires (Een)ofzaakyelasti
yde

Aphrodisias en schreef deminnarjen en 10tgevallen van Cltaereanen Calirrl
toè'
.Hjnoen!t
zich een schrjver van den redenaar Athena'
gtvcq
ç, den staatkundigen tegenstander van
Hermlkrateste Syracuse.Dedochtervan laatstgenoemde is de heldin van den roman. De

is een dlplomatiek agent van de 4deklasse; loop der gebeurtenis - haar huweljk,hare
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begrafenis, hare opstanding, hare schaking gel
egen ylaatsen, aan de beide oever: Van
door roovers en hare hereeniging met Cltae- de Maasln hetFranschedepartementArdennes

rel: - is voor een Griekschen roman vrj en5geogr.mjlenbovenNamenineenebergachnatuurljk.Hj isin hetAttisch dialectopge- tigestreekverrjzende,vormeneenedersterkste
steld en door d'Orville met toelichtingen vestingen van Frankrjltenwegenshareligging
(âmsterdam 1758,3dln)inhetlichtgegeven.An- een belangrjk stratégisch punt.Het kasteel
dere uitgaven zjn die van Beek(1783)met Charlemont(Karelsberg)werd in1555gesticht
eene Latjnsche vertaling van Reiske,de Pa- door Karel TG en Lodewqk XITr,Mn wien
rjCh
sche(1.797),endeVenetiaansche(1812). hetbj den Vredevan Njmegen ten deelviel,
arlvarinoemen deFranschen eenwoest deed het versterken en voorzag tevens Givet
getier en geraas,vergezeld van gefuiten van van vestingwerken. Het geheel bestu t uit 4
het gebons van tegen elkander geslagen keu- forten met bastions, hoorn- en kroonwerken

kengereedschap,waardoor zj,gewoonljk bj
avond of bj nachtjhunneafkeuring te kennen gevenvan deeeneofanderehandelwjze,
bj voorbeeld van hethuweljk van eenebeJurde wedllwe met een jong man, of van

raveljnen,yrachten enz.Hetisingerigtvoor
eene bezettlng van 11000 man,maar kan er
25000 bevatten en met 3-of4000 verdedigd
Yvorden. Vooral Charlemont, Op eene hooge,

steilerotsgelegen,wordtvooronoverwinneljk

het gedrag van een Of ander ambtenaar of gehouden.HetstadjeGivet,aandenspoorweg
overheidspersoon. Van die volks-strafoetbning gelegen,teltrt
lim 6000inwoners,enerbloejen
heeft het tjdschrift DCharivari''1 in 1832 te onderscheideqetakken van njverheid.

Parjs gesticht,zjn naam ontleend,daarhet Charlerol!eene stad en vesting in deBe1de vertegenwoordigers, de ministers en zelfs gische provincleHenegouwen,ligttusschenBerkoning Lodetvj;k T#ïlè.
:in scherpe zetten en gen en Namen en is met deze beide plu tsen
geestige caricaturen gedurig aan de kaak door 8P00rW0gen Verbondon, - V00rtS a3n
stelde. Het woord luidtin het Nederlandsch de bevaarbare Sambre en telt raim 13000
ketelmuziek,in hetDuitsch Katzenmv ikofKra. inwoners.Zj isverdeeld in deBovenstad,de
wall,in hetEngelsch nrougk -ydic''en inhet Benedenstad en Entre deux villes, en de
Spaansch neonnerradabt.
laatstgenoemde 2 deelen zjn dooreene brug
Charkow of Kltarkom is de nalm der over de rivier verbonden.De vestingwerken
hoofdstad Van het eV0nZ00 genoemde Rus- vormden een regelmatigen zeshoek metdenoosischegouvernement,datopbjna1000g4e04r. dige buitenwerken; op den regteroever der
mjlen ruim 1370000 inwoners telt.Zp llgtln Sambre heeft men eensterkbruggehoofd,en de
Ukraine, 20 geogr. mjlen ten noordoosten omstreken kunnen door middel van sluizen
van Poeltawa, aan den spoorweg van M 0s- onder w ater worden gezet.In de Bovenstad
k0u naar Odessa en aan de Donetz,die hier bevinden zich eene kerk, een gasthuis,een
een paar andere rivieren opneemt,welke de hospitaal, een weeshuis enz.O0k is er eene
stad in 3deelensplitsenendoordeuitwaseming llanaer van Koophandel,benevens eene schilvanhaarwater,hetwelk deszomersstilstaat,de der- en teekenacadêmie en een qymnasium.
lucht we1 eens verpesten. Zj is eene der De belangrjke steenkolenmjnen ln hare naschoonste steden van Zuid-Rllsland en telde bjheid hebben aanleiding gegeven t0t eene
in 1861 rtlim 50000 inwoners,waaronderzich voorspoedige ontwikkeling der njverheidj
vele adelljke fàmiliën en vormogende k0op- vooral t0tjzerproductie,zoodatde jzersmellieden bevinden.Een gedeelte der stad isn0g terj Couil
let! 1/a uur gaansvan dââr,l/ade
hetoudedorp,waaruitzjallengsisontstaan,- van hetBelglsch giet-jzerlevert.Hetkanaal
s
c
hoon
ongepl
aeen ander deel heeftruime
van Charleroi, in 1832 geopend en 15 uren
veide straten en houten huizen,en nog een gaans l
anq, verbindt dezestad metBrussel.
ander deel is in Européschen trantgebouwd De stad ls in 1666 door de Spanlaarden op
en vgorzi
en van pleinen, door aanzienljke de plek van het dorp Le Charnoy gesticht en
Woningen en paleizen omgeven.Zj isdezetel naar lTarel 11 genaazad.Reeds inhetvolgende
van een gouverneur en Van een aartsbis- JaarwerdzjdoordeFranschenveroverd,waarna
schop
voorts heeftmen er eene universi- Lodewî
jk XIV devestingwerken door Vauban
teit,ill1804 gesticht,metboekertjen muséa, lietvoltoojen.Na dien tjd.bleefzjeentwistalsmede 2 gymnasia, eene handelsschool,een appel der naburige mogendheden. De Vrede
Beminarium ,een aantalandere scholen en ge- van Njmegen weeshaal't0eaanSpanle(1678),
Btichten, een schouwburg, eene Luthersche doch in 1693werdzj door deFranschen,in
en 16 Grieksche kerkenenz.Erzjn onder- 1697 door de Spanjaarden,en in 1746wescheidehe fabrieken, waarin vilten hoeden en derom door de Franschenveroverd.Gedurende
tapjten vervaardigd,ot
'zeep,kaarsen,bran- denFranschen revolutie-oorlog (1794)waszj
dewjn en leder bereid worden,terwjlvooral voor de oostenrjkers, als de sleutel der
de wolhandelen de paardenmarkt er zeerbe- Sambre-linie,van groot gewigt.Daarom werd
langrjk zjn.Op degrootstejaarmarktkomen zg door deFranschen belegerd enmoestzich
de kooplieden uit alle oorden desrjksmet eindeljk overgeven.Devestingwerkenwerden
80000 sleden. De waarde van de ter markt
gebragto goederen - voor de helft uitkatoenen stoFen bestaande schatmen op 40millioen roebels.

geslecht, doch na 1815 door de Nederlanders
metde gelden der Franscheoorlogscontributie

hersteld; zj waren echter voor het tegen-

woordigeBelgischedefensie-stelselvantegering
belang om ze in haren grooten om vang te
Charlem ontenGivet,tWeenabjelkaâr houden.

Charlatan , zie Ktvakzalro'
.
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Charles (Jacques Alexandre César) 00n van hd binnenland vereenigd enin(lelaatsten
beroemdl
Franschnatuurkundige,diezich vooral tjd sterk toegenomen in bloei.
d001.bevordering derluchtvaartverdiensteljk Charlestow n , eene stad in den Noordheeft gemaakt, werd geboren te Beaugency

den 12denNovember1748,legde zich inzjne
Jeugdmetjvert0eopdeoudetalen,enoefende
zich voorts in de muzielt1 de schilderkunst
en de werktuigkunde.Geruimen tjd washj
werkzaam bj hetministérievan Financiën,
maar Ontving eindeljk a1sovercompleetambtenaar zjn ontslag.Dan vrjen tjl
l,hierdoor
verkregen,maaktehj zich ten ntlttedoorhet
herhalen derproeven van I'
ranklin,zoodathj
bekend werd met de leer der electriciteit en
daarover voorlezingen hield,welkealgemeenen

Amerikaanschen Staat Massachusets,ligt aan
den spoorweg van Boston naar Mainc op een
schieruiland,door de Afystic-enCharles-rivier
gevormd en is doorbrllggenmetBoston,Cambridge,Chelsea en Malden verbonden.Destra-

ten der stad zjn onregelmatig,maarbreeden

metboomen beplant.Men heeft eronderscheidene inrigtingen van weldadigheid,12kerken,
3 banken, een arsenaalvoor de m arine,tal-

rjkescheepstimmorwerven,een droogdok,uit
granietgehouwen,grootemagazjnen en ruim
25000 inwoners.Binnen haren omtrek ligt de

bjval vonden.Toen in lM
t83 de gebroeders Bunkers-hill,waaroq den lidenJunj1775Mo
n
t
g
o
@e
r
me
t
hu
n
ne
u
i
t
v
i
nding tevoorschjn gedtlrende den Amerlkaanschen Vrjheids-oortraden,was Cltarles aanstonds bedachtopeene l0g een belangrjke veldslaggeleverdwerd;
vermeerdering der opstuwende kracht en hj terherinnering daaraan verhefter zich sedert
gdbraikte waterstoft0tvulling van den lucht- 1853 eene obolisk ter hoogte van 70 Ned.el.
bol. Zjn eerste ballon steeg den 27sten Au- Charlestown wordt doorgaans beschouwd als
gustus 1783 te Parjs van het Champ de één met Boston.

Marsomhoog,reesin den tjdvan 2minuten

Charlet (Nicolas Toussaint),eenFransch

ongeveer 500 Ned.elen verdween in d:wol- schilderenteekenaar,werd geboren te Parjs
ken voor het e0g der tallooze menigte.Eene den 29sten october 1792.Hj wasdezoonvaa
belangrjke luchtreisvolbragthj op den lsten een dragonder,bekleedde gedtlrende hetKei-

DecemberdaaraanvolgendemetRobert.Zjvl0- zerrjk bj hetleger debetrekkiny van schrjgen binnen weinige minuten over een afstand ver,verloor dien bj de Restauratleenoefende

Van 9daunre2n00g0aaNe
ns,dbe
reikten eenehooytevan zich toen in hct atelier van denschilderGros.
.elen daalden neer inde
'aeer
Later ondernam Cltarles a1- Hj schiep allengs een eigen genre,waarinhj
vlakte van Nesle.
geene mededingers heeft.Hj isalshetware

leen onderscheidene luchtreizen.LodewqkXVI de llranyer der caricatuur, en hj bepaalt
dieaanvankeljk zulke togten,a1sroel
telooze zich hoofdzakeljk t0t2onderwerpen,soldaten
ondernemingen)verbood,deed 0ok den naam en kinderen. Zjne kunstvoortbrengselen zjn
van Cl
tarlesplaatsen op de medaille,ter eere vrj van overdrjving en onderscheiden zich
van de gebroeders Montgover geslagen,be- doornafeveteiten geestigheid;daarbj zjnde

zorgde hem een zetelin de Acadélnie endeed onderschriften z00 scherp, dat sommige t00hem wonen in hetLot
lvre, waar Cltarles een neeldichters daarin zelfs onderwerpen hobben
uitstekend physisch kabinet in ordo bragt. gevonden voorhunnestukken.Zjneetst)n en
De Omwenteling liethem onredeerd;hj had steendrukken - m eer dan 1000 in aantalalleen te doen metM arat,wlensleeromtrent zjn overalverstrooid.Totzjnemeestgeroemde

het licht hj bestreed.In 1804 werd hj 1iden schilderjen behooren: rEene episode uit dtqn

later bibliothecaris van het Instituut,enover- Russischen veldtogt'' in hetmuséum te Verleed den 7den April1827.,OnderscheidenerlWé- sailles, -- rD e overtogtvan Moreau over de

moires''van hem zjn gedrulktin deJaarboe- Rjn'' in het muséum te Lyon,- en rEen
ken der Académie.
troep geblesseerden'' in dat tc Bordeaux.Hj
Charleston,de belangrjlkstestadvanden overleed den 30steu October1845.I111831werd
Noord-Amerikaanschen Staat Zuid-carolina, hj ridderen in 1838 oëciervan hetLogioelz
aan den Atlantischen Oceaan tusschendemon- van E(
?r, terwgl hj in laatstgenoemd Jaar

den van de Ashley en Cooper-rivier gelegen, leeraar in het teekent/n werd aan depolytechtelde vôôr hetuitbarsten van den burger-oor- nists
heschool,0l1van 1834 t0t1840bataljonsl0g ruim 40000 inwoners.De bcvolking nam chefwasbtjdoNatinnalegarde.lIj wase0n
erechterweinig t0e,daarzj voordehelftuit uitstekt)ud Braarnei
uer,di0lnetztjtltl
/ekenstift
slaven bestond. Zj beziteenerllimf
?,vcilige den olldelz barschen soldaatvan de Republiek
haven,maar de toegang wordt dooreenebaar en van het. Koizerri:i'k vltreotlwied
l1001'
t.M aar
'-' .
belemmerd.Katoen en rjst,de voortbrengse- vooralktlt
lrlgisdewjze?waarophtlltinderenin

len deslands,zjn erde voornaamstetlitvoer- alllunnevroljkebeweglngenl
zeeltvpor4psteld.
artikeleli.Men heefterpnderscheidencbanken, Ra-fet en lli
ppol
yte Bellahgl worden voor
een tuighuis &-oor de land-en zecmagt,eene zi
jnt
?besteleerlingen gehouden.
geneeskundige school,eeneboekerjmet25000
Charlotte is een vrouwoli
jka voornaam ,
deelenleen fraajen botanischen tuinenprach- al
keleid van dt
ln Fransehellmansnaam CltaL'
les
tigehotels.Devjandeljkheden in den Ameri- (Karel). Merkwaardige vorsteljke personen
kaanschen burgeroorlog zjn doorhetbeschie- van dien naam waren:
kv-t
?p,eel
'etloclzter
ten van het fort Sumter (13 April 1861) CharlotteA'fïztxld//zl'apWef,
aldaar heteerstbegonnen.Inhetvoorjaar1863 van den pl
àlzgraafKarel Z?
4#lt
?è.Zj werd
werd zj geblokkeerd en belegerd,zootlatde geboren in 1G52 to Heidttlberg,w asdetw ttede
plzl Oî-lo ns e11alzoo
bevolking eraanmerkeljk verminderdu.Zjis gemalin van P ltilippe '
door speorwegen metde voernaamste steden de moeder van den lateren regent.Zi
j was
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niet schoon,maar wist doorharen Feest,en
tevens door hare liefde t0tallerlei rldderljke
oefeningen de aanzienljken van het H0f te
boejen en te beheerschen. Zj overleed in
1722, een geschrift achterlatende, getiteld
XFragw ents ou lettresoriginales de Madame''
o()k uitgegeven Onder den titel Mêlangeshis-

t0t Koningin van Chili en Peru verheflbn of,

toriqtles,anecdotiquesetcritiques(1188).':

(1816)aarzolde metde invoering derconstitu-

z
00 ditnietgelukte,hetgezagvanFerdinand
VII in de Nleuwe W ereld herstellen.Dochal
die plannen verdwenen in rook, toen haar
agent, de bert
lchte Tor, bekend onder den
naam vankolollelFpr/,werdgevangengenomen.
Toen Joao VI na de revolutie van oporto

Ckarlotte C/lridfl:, eene dgchtcr van den tie, begaf zj zich naar Portugal, Om het
hertog L'
adttû.q A'
l
f#p(/'ran.pr'
d
fzl,
s'
ln'
# -Woven- hoogste gezag in bezit te nemen,doch werd,
DJ/J.Zj werd geboren in 1684,huwde in daarin teleurgesteld, met haren zoon d0m
1711 m et den Russisehen grootvorst A leœis M%
Lquè'
lde zielderabsolutistischepartj.LaatstTefrtlztlïfôp',een zoon van Peter 1 enoverleed genoemde moestnaeenbloedigenburgeroorlog
in 1715 van verdrietoverde slechtebelege- het land verlaten,en Cltarlottewerd naareen
ning, die zj van haren gemaalondervond. klooster vcrwezen.Later bewoonde zj het
z beklom later als Peter 11 den kasteol Qllelus,en na den dood desKonings
Ilaar zool
troon. De sage,datzj ziclzvoordood heef
t (1825)vernieuwdezj- dochtevergeefs- hare
uitgegeven, maar naar Amerika ontsnapt,al- aanslagen,enoverleedopden7denJanuarjl83o.
Charlottenburg iseene stad indePruisdaar metzekeren d'Altban gchuwd en i111770
overleden is,schjntvan allen grond ontbloot sisehe provincie Brandenburg en inhetdistrict
Potsdam , aan de Spree, een uur gaans ten
te w ezen.
Charlotte '
p191 lourbon, eene dochter van westen van Berljn.Er zjn 2 kerken,eene
Lodewl
jk '
pl'lBowrbon,hertogvanxpzl/
.
pezldlrt normaalschool, onderseheidene fabrieken en
en 3de gemalin van W illem .f, prins 'tun ruim 12000 inwoners.Zj is vooralmerkwaarOr/AJ'
:,waarmcde hj in hethllweljk tradbj dig wegens het boroemde kasteel, waaraan
het leven van zjnetweedevrouw Anna ran zj haar ontstaan te danken heetl.Het werd
zg
tz/
r,dl,van wie hj zich had latonseheiden. in 1696 ten behoeve was Sophie Cltvlpffd,

Zj was eerst abtdis van Jouarre geweest, twtlcde gemalin van keurvorst(laterkoning)
doch in 1571 geweken naarI'
rederikfT,keur- I'
rederik door Sehliiter in hetdorpjeLietzen
vorst van de Pkàlz,waar zj de Hervormde (Liitzow)gebouwd en droeg aanvankeljkden
godsdienst Omhelsde.M arniz,alsonderhande- naam van Lietzenburg. Na den doot
lzjner
laar van den Prins,begeleiddehaarmet2oor- echtgenoote gafde Koning het dien vanCharlogschepen over Emden naar den Briel,waar lottenburg en het slot werd later?vooralten

op den lzden Junj 1675hethuweljkqesloten tjdenvan I'rederik 11,aanmerkeljkvergroot.
werd. De wettigheid van dezen echt ls door
de tegenstanders van den Prins havig betwist
op grond van hare kloostergtlloften,van den
gebrekkigen vorm van 's Prinsen scheiding

van zjnetweede gemalin,en van de Ontbre-

kende toestemming van den hertog ran Montpensier,doch doorbevoegdeautoriteitenerkend.
Zj was ongemeen aan den Prins gehecht,!
zooalsbljktuitharebrievenjinderArchives

Het is Omgeven van een grootpark,hetwelk
zich uitstrekt t0t aan de Spree, - voorts
vindtmen er een schouwburg,en een mausoléum van graniet, door Seltinkel gebouwd,
waarin zich de marmeren,doorRaatchvervaardigde praalgraven van koningin Louim en
Friedriclt '
II
G171:lzl I1I bevinden. O0k heeft
men op hetkasteeleenbelangrjkkabinetvan
oudheden.
Charm eo, Ckarmal of Galmitzisdenaam

van Groel
t rt
pzPrinsterer bt
lwaard.Zj bleef
an een bekoorljk dal in het Zwitsersche
zooveel mogeljk in h
de
emnabbjjheid van haren v
nton Freiburg. H et heeft eene lengte van
gemaal, vergezelde
zjn intogt in ka
10
tlrellgaans en wordtdoor de Javrozen de
Utrecht (1578), schonk hem 6 kinderen,en
ontving een hevigen scholt,toen de Prins te Jonne bcsproeid.D e inw oners,ongeveer 2000
Antwerpen door den kogel van Jean J'
tzz
l/r:-f/i il& aantal,zgn Qinke menschen,meestal welgetroFen werd,zoodat zj den 5den Mei 1582 varellde Alpen-herders,die de beroemderFrote Antwerpen overleed,waarna zjin dehool
'
d- mage d(9Gruyère''makeneneenFranschpatois
spreken. De hoofdplaats is een groot dorpy
kerlt aldaar werd ter aarde besteld.
Cltal'lotteJbccAïpcran ./t?vrùt?zz eencdochter hctwelk denzelfdcn naam draagt.

van KarelIV van SpanjeenvanMaria.
rt
?zfizt
z

van Parma.Zj werd qeboren den 25stenAugustus 1775 en huwde ln1790metJoao,infant
van Portuçal. Zj was niet schoon, en het
huweljk nletzeergelukkig,zoodath0t,schoon

Charon is volgens de Grieksche fabelleer
deveerman derOndcrwereld,die deschimmen

der atyestorvenen met zjne boot over de

moerasslge Cocytus brengt en daarvoor van
ell
t een ôbolus - ongeveer een stuiver met 9 kinderen gezegend,in 1805 verbroken ontvangtydienmen deoverledenen bj de bewerd.W cgens deelneming aaneenezamenzwe- grafenis ln den mond legde.W ienietbegraven
ring tegen haron man werd zj doordezen was ot'geen öbûltls btlzat, moest als eene
naar Quelus verbannen;tot
!h volgde zj hem sehinl langs den oever der rivier om dwalen,
in 1807 naar Brazilië en hield met hare3 tott
lat degrjze,norscheveerman zich bewedochters te Rio-laneiroeen H0f dathetbrand- gen liet, om hem naar de andere zjde te
punt was der oppositie tegen de regéring van brengen.Levenden,die vanzjnebootgebruik
haren echtgenoot. Toen hare hoop,ûm door w ilden m aken, m oesten voorzien wezen van

de Cortes t0tregentesA'
an Spanje benoemd een gotlden tak.OmdathjHeracles(Hercules)
te worden,schipbreuk leed, wilde zj zich eens overzette zonder dat deze op zoodanige
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g
lmsteenig rçgthad,moestCltaroneengeheel gang dotll'zjne muziekstukken,en nazjnte'
J=rin boejen smachten.Men noemthem een rugkeer te Parjs werd hj er kapèlmeester
zoon van Erebus en van de Nacl
tt, en hj van den hertog ran Orllans,den broeder van
wordtvoorgesteld in de gedaantevaneen oud, Lodel
rî
jk XIV.W èl wcrd hj uitdiebetrekkn
orrig man mct een ruipen baard en een king dool-Imlly verdrongen, maar zag zieh
vonkelenden blik,gezeten ln eene Oude boot. vervûlgensbelastmethetOnderwjseenerprinCharondas,dewetgevervanzjneqeboor- ses de G$f1e. D00r eerzucht geprikkeld,gaf
tcplaats Catana en van andere kolonlën op hj aan zjne compositiën meereFect,en in
Sicilië en in Italië,leefde omstreeks hetmid- weerwil van deintriguesvan zjn tegenstanden der7deeeuw vöôrChr.Vanzjnewetten, der,verhiefhem de hertog ran OrJJJAI.:,later
in verzen vervat,is eenen andermedegedeeld regent van Frankrjk,t0tintendantdermudaorAristôtelesen Diodôrgts t
$'rcz
l
fl'
lfd;zjwaren ziek.Htlcomponeerdeeengrootaantalopera'
s,
in vele steden van Groot-Griekenland zeer in balletsen divertissements,van welke de rMeaanzien.Daarbjbevond zich ookdebepali
ng, dée''voordebestewordtgehouden.Zjne 2-,
dat niemand gewapend eene volksvergadering 3- en 4-stemmige drinkliederen waren in de
mogtbezoeken.Toen hj op zekeren tjd,pas voorgaande eeuw geliefkoosde volksliederen.
van eene reis teruggekeerd, zich derwaarts Later werd hj muziekmeesterbj de Jezuïebegafzonderzjn zwaard afteleggen,enmen ten teParjsen vervolgensteSainte-chapelle?
erhem opmerkzaam op maakte,dathj zjne en ûverleed in Maart 1702.
eigene wetten sehond,riep hj uitpNeen,bj Jean Jlcgzlfed Bealtvarld Cltkpentier, e0n
Zeus! ik bekrachtig ze!''- en stiet zich het verdiensteljk Fransch orgelspeler.Hj werd
staalin de borst.
geboren in 1730 te Abbeville, woonde verCharost (Armand Joseph de Béthune, volgens te Lyon en werd daarna organist te
hertog van),een waardige afstammelingvan Parjs.Tjdens de Omwenteling geraakte hj
Sully en zeltb door deFranscherevolutie-man- wegens de afschaëngdereeredienstinbekromnen een rweldoener en vader der ljdende pene omstandigheden,en overleedinMei1792.
menschheid genoemd'',werdgeborenteVersail- Hj heeft 0ok uitmuntende compositiesvoor
1es den lsten Julj 1738.Hj nam dienstbj orgelen vool-orkestnagelaten.
de cavalerie en onderseheidde zich in den
FranLois TAiJ@': Cl
tarpentier,een vindinqZevenjarigen oorlog.Hjlietuiteigenmiddelen rjk werktuigkundige.HjwerdpeborenteBl01s
voorzjne gewondesoldaten teFrankforteen den 3den october 1734,ontvlng zjneopleilazareth bouwen,en toen in 1758desehatkist ding aan het Jezuïeten-collpgealdaaren kwam
in nood was, zond hj zjn zilver naarde vervolgens in de leer bj een plaatsnjderte
munt.Nahetsluiten van den vrede begafhj Parjs.Hier ontdektehj eene verbeterdeetszich naar zjne goederen en zorgdeerop de methode en verkochtzjngeheim aandengraaf
!f:. De oudste platen in die manier
edelmdedigke wjze voor zjne voormalige de 6W#J'
krjgsknechten en voordearmen en ongeluk- zjnvan hem zelven;zjneuitvindingbezogde
kigen van den omtrek, bevorderde hetonder- hem vrjewoning in hetLouvre en den tltel
wjsen den landbouw,verzachttedebezwaren van Koninkljk meehanicus.Nu deed hj vele
van het leenstelsel, stichtte gasthuizen,be- anderebelangrjkeontdekkingen:meteenbrandwaarscholen enz.,en pleitte in de provinciale spiegel smolt hj metalen, - hj verbeterde
vergadering en in die der Notabelen metal de lantarens der vuurtorens en deroorlogschede kracht zjner welsprekendheid voor eene pen, hj vervaardigde brandspuiten, die
meerbilljke verdeeling derlasten.Toehwerd weldra in geheel Frankrjkinzwangkwamen,
hj vond nieuwe werktuigen uitom kahj gedtlrende de Omwenteling in heehtenis
genomen, waarna hj '/,Jaarin den kerker nonnen en gow eerloopf)n te boren enz.Laatstmoest doorbrengen. De Fransche landbotlw gem elde uitvinding verschaftehem 24000francs
is veelaan hem verschuldigd,en hj stiehtte en het bestutlr over het Atelier de perfectiontevenseen aantalwetenschappeljkeenwelda- nement.Rjkeaanbiedingenvanbuitenlandsche
dige vereenigingen. A1s maire van het lode Mogendheden wees hj van de hand,en hj
arrondissement van Parjsbezochthj een in- overleed te Blois in behoettige omstandighestituut voor doofstommen, waar de poltken den den 22stei
AJlllj 1817.
rid#dc/z ïVilltelm '
/lpzzCltarpentler,
heerschten, en hj bezweek dientengevolge Johann F'
aan deze besmetteljke ziekte op den 27sten een verdiensteljk aard-en borgbouwkundige.
lrdgoboren teDresden den 24stenJunj
October 1800.Hj schreef:gRésump desvues Hj wt
et des premiers travaux (1799)'', - pvues 1738, studeerde in de regten en in de w isgénérales 8ur l'
organisation de l'
instruction kunde, werd in 1766 leeraar in laatstgerurale (1795)'', benevens een aantal andere noemd vak aan demjn-acadêmie te Freiberg
werken,meestalvan sodalen inhoud.
en legde zich nl
zmetjvert0e op dekennis
Charpentier. Onder dezen naam vermel- der mjn-ontgil
zning. In 1784 werd hj diracteur eener aluin-groeve te Schwemsalin Merden wp--:
M arc a<sfple Ckarpentier,een Fransch com- seburg,en op zjn raadwerd in 1785teFreiponist, geboren te Parjsin 1634.Op 15-ja- berg een amalgam eerwerk aangelegd.K eizer
rigen leeftjd begaf hj zich naar Rome on: Jozf 11 nam hem op in den rjks-adelstandy
zich op hetschilderent0e teleggen,maarhj en de Saksische rege'ring benoemde hem in
bepaalde zich w eldra uitsluitend t0tde m u- 1801 tothoofdbestuurder dermjllen.Htjoverziek,waarin de beroemde Carissimizjnleer- leed den 27stenJulj 1805.Hj heeftzielldoor
meester was. Reeds in Italië mu kte hj op- belangrjke verbeteringen van den bergbouw
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zeer verdienstelgk gemaakt.Voortsschreefhj:
DMineralogische Geographie der kur-sâchsischen Lande(1778)'',- Beobaehtungeniiber
die Lagerstxtte der Erze halptsschlich aus
den sâchsischen Gebirgen (1790)''
1 ensBeitr:ye zurgeoynostischenKenntnissdesRiesengeblrgsschleslschen Antheils(1804)''.
Toussaintwp4 Cl
tarpentier,eenverdienstoljlt
Duitsch natuurkundige en een z00n van den
voorgaande.Hj werd geboro teFreibergden
22sten November 1780, bezocht hetgymnasium endemjn-académieinzjnegeboortestad
en begafzich vervolgens naar Leipzig,om er
in de regten te studéren.Hj werd in 1801
auditeurbjhethooggeregtshofteLeipzigtmaar
ging weldraoverin dienstvanhetmjn-wezen.
Breldra was hj roberbergrath''te Breslau,
en schreefaldaarzjnepDarstellungderHöhtm
verschiedenerBergen,Fliisse und Orte Schlesiens (1812)'' - alsmede pBemerkungen auf
einer Reise v0n Breslau iiber Salzburg u.s.
w.nach R0m und Pâstum (1820,2 d1n)''
.In
1835 werd hj opperbestutlrderdermjnen in
Silêzië, en hj overleed te Brièg d0n '
4den
Mx'
u4 1847.Voortsheefthj veelgeschreven
over
nseden
tlt
voor
WI- AiF
en Le
mannal over vlinders,en met

chef van den generalen staf onder Danolut.

uitgave vanhetp-&lgemeinesBergwerkslexikgn

publikeinscheOpstellen in den rNational''wa-

Als divisie-generaalonderscheidde hj zich bj
Liitzen en bj Bautzen,streed in 1814 tegen

de Gealliëerden aan het hoofd van eene divi-

siederKeizerlgkegarde,doch schaardezich
vervolgensaan de zjde derBosrbons,waarna
hj t0trlddervan den Heiligen Lodewjlt,t0t
groot-oëeiervan hetLegioen van Eeren t0t
mspecteur-generaal van het leger werd benoemd.Hj Overleed in 1831 op zjn landgoed
bj Villers-côterets.
Charpie, zie Pluksel.
Charras (Jean Baptiste Adolphe)? een
Fransch krjgsman volbloed-republikeln en
krjgskundiq serhrijver Yierd geboren te
Pfalzbtlrg ln Lotharingen dèn iden Januarj
1810. In 1830 Nverd hi
j) als niet zuiver in
zjne staatkundigegevoelens,geweerdvan de
Polytechnische se,
h001, en in deJulj-dagen
behoorde hj t0tdeaanvoerdersvan den 0pstand. Hj bezochtdaarna demilitairestsllool
te Metz, maar werd 00k hier weggezonden,
omdathj weigerde,zjnlidmaatschapvaneene
staatkundige vereeniging te laten varen;weldra echterverkreeg hj vergifenisenwerdt0t
luitenant en kortdaarna t0tltapitein bj het
bozorgdehjeonenieuwe eerste regiment artilleriebevorderd.Zjnere-

ren oorzaakvanzjneverplaatsingnaarAlgérië.
(1809,2 dln)''.
Jokannes '
tlpol Chalpenlier,eenjongorenbroe- Hier gafhj z00 doorslaandebljken vanbeder van den vooxgaande.Hj werd geborente kwaamheid,dathjweldrachefwerdvanéénder
Freiberg den 7den December 1786,bezotsht 4Bureaux arabes.Zjnvoorspoed bj een verhet gpnnasium aldaaren vervolgensdeschool metelen aanval op het legervan Abd-el-Kad-

te Schulpforta, en wjdde zieh vervolgensin
de mjnen van Silpziëaan den bergbouw.In
1806 begafhj zich naarFrankrjk,om erin
het zuiden des lands jzersmelterjen op te
rigten.Tevenshkld hj zich bezig metdegeologie,en zjne vcrhandeling overdegeologische vorming der Pyreneeën werdbekroond
door de Acade
'mie teParjs.In 1814 werdhj
belastmethetbestuurderzoutmjnen te Bex

in 1844 bevorderde hem t0tbataljons-chefin

ill het Zwitsersche kanton Avaadt,en bevorderde 00k elders belangrjkewerkenvanOpenbaar nut. HP** overleed den loden September
1855.
Henri FeanLois A crze Cltarpentkr, een

Jacobjn,de zoon van een Jacobjn en
eon uitstekend oëcier.''Toen hj vervolgens
metverlofteParjsvertoefde,waarinmiddels
zjne partj aan hetroer wasgekomen,werd
hj benoemd t0tOndersecretaris bj hetministérie van O0rl0g.Hj verwjderde een groot

Fransch generaal.Hj werdgeboren te Soissons in 1769,lietin 1791 ztllzeregtsqeleerde
werkzaamheden varen en werd ltapltein bj
heteerste batallon vrjwilligersvanhetdepartement Aisne. Aveldra washj adjudantvan
den generaalHatry bj hetnoorderfeger,werd

aantal hoofd-oëcieren, die der nieuw e orde
van zaken niet Waron t00g0(h 3n,m aar V0r-

jdeldeûok den toelegderdubs,om dekrjystuchtte verzwakken,terwjlhjbjhetmoblel

ten tjd divisie-generaal en chefvan den generalen staf.In deze betrekking diende hj
onderscheideneJaren onder Moneey,Joltrdan
en prins Eugène. Als divisie-generaalder armée van Napels noodzaakte hj in 1805 bj
Yerona een vjandeljk corps om dewapens
neder te leggen. Vervolgens begaf hj zich

gnan en hj werktenietweinig medet0tbeteugeling van den Junj-opstand, terwjlhj

het eerste regiment van het vreemdelingenlegioen,en in die betrekkingwashjzelfstandig in het Oorlogsveld werkzaam. In 1846

kwam hj aan hethoofdderzephyrs,stichtte

eene kolonie tusschen Oran en Maskara,en
werd door Latmorieière aan den nieuwen gouverneur-generaal voorgesteld met de woorden
pEe
n

malten van het leger een g1'oot talent van
organisatieaan den dag legde.DeNationaleVervervolgens,brigade-generaal bj hetlegerin gadering benoem dehem totchefvan den geneItalië,streed bj Marengo en wasbinnenkor- ralen stafonder denministervanO0r10g Caai-

bepaald afkeerig was van alle gestrengheid

Jegens de revolutionaire partj.roen Cav@ipzzcc dictator was,k0n alleen de drinqende
bede van den minister van O0rl0gLamomcière
den edelen republikein bewegen, om zjne
naar de groote armée,en werd na den slag betrekking tebljven waarnemen.Zoodraechter
van Marengo in den ravenstand opgenomen. Lodew'
qk.
StIAIt
Z.
Pt
VJ:t0tpresidentgeltozenwas,
In 1812 trok hj onder prins E'
tt
ge
hne naar nam Cltarraszjn ontslag,en hjbehoordein
he
t
W
et
ge
ve
nd
Ligchaam t0tde minderheid,
Rusland en zag zich naden slagbjSmolensk
benoemd t0t gouverneur der veroverde Rus- die den Presidont en den ministerwegens het
sischegewesten,en bj den terugtogtwashj besehieten van Rome in staat van beschuldiV.
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ging wilde stellen. Ilaar hj elken stap, woord kqart is daaraan ontleend, en in de
die t0t het verkrjyen derkei
zerskroon werd middeleeuwen droeg iedereoirkondediennaam.
gewaagd, hardnekklg bestreed,werd na den DaardeEngelscheM agna O/zlzrfl degrondslag
staatsstreek van 2 December 1851zjn naam is derstaatsregeling aldaar,heeft mennadien

op de ljst der oëcieren doorgehaald en hj tjdiederegrondwe:veelalmetden naam van

zelf in hechtenis genomen en naar België ge- ekarta ot'aarte- later met dien van eonstile bestem peld.
bragt,waarhj zooveellasthad vandqFran- fyf'
sche policie,dat hj vervolgensnaar '
sHage op dien grand bestaat in Engeland eene

vertrok (1854).Hierschreefhjzjnuitstekend
werk rllistoirede la campagnede1815(1858,
3 dln)'',waarin demisslagen van Napoleon 1
in den slag van W aterloo metscherpetrekken
zjn aangewezen.Later begat
'hj zich naar
Baselin Zwitserland,waarhj den 23stenJanuarj1865overleed.Hjlieteenbjnavoltooid
we
Ch
rk achttr,gditeld pcampagnede1813.''
arrlere (IsabellaAgneta deSaintHyacinthede),geboren ran 7kyllran z
grtmt
skerke,
aanschouwde het levenslicht te Utrecht in
1746, ontving hare opvoeding te 'sHage en
woonde met haren echtgenoot, een edelman
uit W aadtland en tevens den leermeester van
haren broeder,het grootste gedeelte van haar

partj,wieraanhangerszich Ckartistennoemen.

Zj verlangen eene wjziring van hetstaatsbestuur in democratischen z1neneellerolks-Aarta

(People'scharter)tegenoverdeMagnaCharta.
Zj behooren hoofdzakeljk t0tdenarbeidenden
stand, ondcrscheiden zich door socialistische

beginselen en zoeken doormeetings(volksvergaderingen),monster-petitiënaanhetParlement
en 0ol
t wel dool
'geweld hunne oogmerken te

bereiken.Z00 werd bjvoorbeeldin Novamber

1839 de stad Newport dool' 8000 Chartisten
onder aanvoering van I'rost9 W illiams en
Jones overrompeld, en in 1840 aan het Parlement eene pditie ingeleverd met 1300000
onderteekeningen.M edein 1848veroorzaakten

leven op een dorp bj Neuehâtel.Dâârlegde zj ongeregeldheden te Londen,Manchester,
zj zich,vermoedeljk uitonvoldaanheid met Edinburg en Glasgow ,en 00k daarna werd
haar gemoedsleven, t0e op de baoefening der wedereene monsterpetitie metruim 53/:milzaaje lettoren enwerd eenegevierdeschrjt
'
- lioen onderteekeningen naarhetLagerhuis0pster,terwjlde later zooberoemdeBenjamin gezonden.Intusschen zjn reedsveleeischen
Ot?ZI.
SJJZIJdeJtzRebecquein dejarenzjueront- der Chartisten ingewilligd,zoodathun verzet
wikkelingt0teen degeljk mensch zichgerui- in do laatsteJaren aanmerkeljk in hevigheid
mentjdzoozeert0thaarvoeldeaangetrokken, is verminderd.
dat aan onze landgenooteeen aanlnerkeljken
Chartepartk ,zie Ckerte
partq.
invloedopzjnevOrmingmagwordentoegekend. Chartoem ot'Kkartoem jde hoofdstadvan
De Fransehe revolutie beroofde haar van een

Nubië of
' van den Egyptischen Soedan,ligt

grootgedeelte van haarvermogen,zoodatzj op 15036 N.B.en50019'0.L.vanGreenwich,
hare behoeftenbeperltenmoest,Om weldadigte ter hoogte van 400 Ned.elboven de opperkunnen wezen.Vele teleurstellingen gaven op vlaktc der zee,aan het vereenigingspuntvan

gevorderden leeftjd aanhaar beminneljk ka- de svitte en BlaauweNjlen op den linkerrakter eene plooivan somberheid,enzj over- oever van laatstgenoemde, a1s eene oase in
leed op den 27sten Decem ber 1805.Onderden eene Onafzienbare woestjn.Voorheen was zj
naam abbg de la rt
p'
lfr schreef zj: pluestrois een gering dorp,doch Mehemed-Aliheefthaar
fem mes,''- rH onorine d'U serche''- Sainte
Anne et 1es mines de Yedborg'',- pslrW alter Finch ets0n ;ls W illiam'', - rcalliste
ou lettres écrites de Lausanne'',- pMistress
Henley'',benevens eenige tooneelstultken,die

in 1823 lll eene stad herschapen en in 1830
tot zetelvan eengouverneur-generaalbestem d.

Do0rharegunstigeligring aan debeiderivie-

ren en aan onderscheldene kam vanenw egen

ontwiltkelde zj zieh voorspoedig,zoodatzj
veel bjval vonden. Hare geschritten ouder- in 1856 ongeveer 30-of40000 inwonerstelde,
scheiden zich door een geestigen en levendi- wier aantalechter volgens Benrmann in 1861

gen stjlen door een wjsgeerigen inhoud.
Charron (Pierre), een bekend Fransch
kanselredenaar en schrjver!werdgeboren te
Parjs in 1541,studeerde ln de regten,was
6jaaradvocaat,traddu rnaindengeesteljken
stand en verw ierf weldra als kanselredenaar
een beroem den naam , zoodat hj hofyrediker
werd van koningin M aryaretlta.Op 47Jari4en
leeftjd keerde hjnaarParjsterug,om zlch
in eene monniken-orde te doenopnemen,maar
werd wegenszjnegevorderdenouderdom afgewezen. Nu vatte hj het predik-ambt weder
op, hield eerst te Angers,later te Bordeaux
zjn verbljf, en overleed teParjsden 16den
November1603.Zjn pTraitédestroisvéritês
(1594)''en zjn mrraité de la sagesse (1601)''
baarden vetll opzien.
Charta ofeltartulq wasoorspronkeljk bj

t0t25-of30000 wasgedaald.Zj isdooreen
wa1 omgeven en bevat een aantal ellendige

huizen,vangedroogdetigchelsteenenopgetrokken,waarboven slechts één minaret zlch ver-

heft.In den regentjd geljken destraten er

op modderpoelen.De grootstewarmtebedraagt
er gemiddeld 39OC. maar men heeft er o0k
w e1eenetemperatuurwaargenomen van46OC.
in de schaduw.De bodem krioelt er Van 011gedierte,vanschorpioenen,tarantula's,hagedissen,slangen enz.De grondisernietonvrllchtbaar; in de stad vindt men groote tuinen
waarin zelfs tarwe verbouwd wordt,alsmede,
groepen van palm- en citroenboomen.Tot de

belangrjkstegebouwen behooren hethuisvan
hospitaal,eenekazernemeteenkruidmagazjn,
den m oedir OL'gouverneur, de moskée,een

een zendelingsgesticht m et ecne schooljeene
de Romeinen de bastderpapyrus-plant,voorts R . Katholieke en eelle Koptische kerk.De
alles, waarop geschreven kon worden. Ons m arkt is er ruim voorzien van allerleilevens-
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middelen. De bevolking bestaat er uit zeer noezaen haar eeno zuster van hare buurvrou:v
verschillende bestanddeelen: de meeste inwo- Seylla (zie onder dezen naam).Hetschjntj

nerszjn Nubiërsyvoortsheeftmen erEgyp- datvooralbj een sterkenzuidewinddestroom
tenaren,Abessinièrs,Israëlieten)Negers,een in gemelde Straat de schepen naar de kust
aantalTurksche ambtenaren,een 40-talEtlro- stt
lwde en op de rotsen verbrjzelde,zoodat
pèsehe kooplieden en zelfseen Oostenxjksch de vloot van Odavlan'us er do helft harer
consulaat.De njverheid iservanweinig belang vaartuigen verloor,toen zj aan den ingang
%eœt'
ts Tozzlpt/f
en bepaaltzich hoofdzakeljk t0tkeuriggoud- der Straat die van b
x,ontmoette.
en zilverwerk.De voornaamste artikelen van Denkeljk echterwerddenaam vanCharybdis
invoerzjnwapenen,sterkedranken,katoenen gegeven aan een maalstroom nabj de haven
stofen en glaskralen, - en die van uitvoer van Messina,thans onderde namen Charilla,
ivoor, tanden van njlpaarden,gom,senne- Rema, Calofaro en Garofalo bekend en bj
bladen, tamarinde, struisvederen, huiden en windstilte slechts even merkbaar.Deze echter
slaven.
is zoo vèr van deScylla- eene rotsbjhet
Chartres, de otlderwetschehoofdstad van hedendaagsehe stadjeSdllaop deItaliaansche
het Fransche departement Etlre-Loire, aan kust--verwjderd,dathetoudespreekwoord
den spoorweg en aan de Eure in eenevrucht- Hi
j vervalt op de Scylla,wie de Charybdis
bare vlaktegelegen,isdezetelvanhetdeparte- vermjden wil''geen w aar woord kan w ezen.
me
ntaalbestuur,van eenbisschoyenvaneene Hoewel een zuiderstorm , inloopende tegen
handelsregtbank.Hare hoofdkerk!lnspitsboog- den uithetnoordenkomendenstroom ?devaart
stjlgebot
lwd,iseenederprachtlgstebedehui- in de Straat van Messina voor klelne vaarzen van Frankrjk. De stad telt omstreeks tuigen n0g we1lastig kan maken,vooraldaar
20000 inwoners,vele scholen, eene boekerj hetwater er over een rotsgrond van zeer0nmeteen grootaantalhandschriften,onderschei- geljkediepte vloeit,iszjvoorgrooteschepen
d
ene gelecrde qenootschappen en instellingen nietgevaarljk meer.
van weldadigheld,vele fabrieken eneen levenChasaren is de naam van een zuidoostdigen handel in w0l en graan. - Chartres Européschen,vermoedeljkToeranischenvolkswas reeds vöôr de komst der Romeinen eene stam ,die bj middeleetlwscheschrjversonder
aanzienljke plaats en heatte toen Autricum. dien van Katziri, Akatziri of AkatirivoorIn demiddeleeuwen waszj de hoofdstadvan komt.In (
le ;deeeuw werden zj zuidwu rts
het landschap Beauce,en zj gafharen naam voortgestuwd naarden Caucasus,waarzj de
m'm hetgraafschap Chartres.Ditlaatste kwam Mohammedanen ontmoetten en metdezevochin 1286 aan de Kroon van Frankrjk enwerd ten om het bezitvan Derbent,Georgië,Ardoor I'rans I in een hertogdom veranderd, ménië enz. In de lodeeeuw bezaten zj i
n
dat gewoonljk t0t apanage diende voor den die streken een uitgebreid gebied, endevoroudsten zoon van den hertog ran Orllans. st
en derChasaren stonden doorgaansinPede
Tegenwoordig noem t zich prlns Robert ran verstandhouding metdeByzantjnschekelzers.
OrJJJ/.
:, tweede zoon van hertog Ferdinand Hunne oude hoofdstad Balangiar,het hedenvan Orllans (t 1842), hertog ran 6Wcr/rd#. daagsche Astrakan, 1ag aan den m ond van
De stad is in den Duitsch-Franschen oorlog de W olga;doch methulp van Byzantjnsche
den 19den October 1870 bezeten bleeflater bouwlieden stichttcn zj later de residentie
eenbelangrjksteunpuntvoorhetDuitscheleger. Sarkal, het hedendaagsohe Bjelajaweza,die
Chartreuse, een dorp in het Fransche echter in 1300 reeds t0t?uin vervallen was.
.

departementIsère,ten noorden van Grenoble
in eene w oeste bergstreek gelegen,is m erkwaardig wegens het aldaar gelegen Karthuizer klooster, door den heiligen B runo

(zie onder dien naam) gesticht. Het is een

groot gebouw met eene ruime kapittelzaal,
60 cellen en eene bibliotheek.De kltlis van
den stichter, een half uur gaans van dââr

Toen verscheen Cyrill'
as ln hun land en bekeerde er,volgens de sage,hetgeheelevolk

tothetChristendom.- Swajatoslaw,eenRussisch vorst, overwon hen in een bloedigen
veldslag (965), veroverde Sarkalen maakte
zich meestervan hetland.Alleen in deKrim
hielden zich n0g eenigeoverbljfselen staande
van de magtige heerschappj der Chasaren,
maaro0khierverdweenzj voordevereenigde

in een dennenwoud nabj eene warme bron,
aanvallen der Grieken en Russen,zoodatna
is laterin eeng kapèlherschapen.

Chartularla, aartaro of diplomat@ria 1016 zelfs de naam van datvolk uit de g0noemtm en bew aarplaatsen voor oirkonden en schiedenisverdwjnt.
doeumenten,alsm ede in de kloosters decopieChase(SalmonPortland),eenAmerikaansch
boeken van kooqbrieven,schenkingen,testa- staatsman,werd geboren den 13denJanuarj
m enten enz.,die ln gevalvanl
zoodzelfskracht 1808 te Cornish in den staatNew-llampshire,

van bewjshadden,wanneerergeenebljken ontving zjneeorsteopleidingbjzjnoom,een
waren van ppzetteljke vervalsching.Zjzjn bisschop te Ohio,bezochtde seholen in zjne
veor den gelchiedvorscher van grootbelang. geboorteplaatsendehoogeschoolteDartmouth,
Charybdls, volgens de Grieksche fabel- waarna hj zie'
h aanvankeljk teW ashington
leer e0n waterverzw elgend m onster in het en in 1829 te Cindnnativestigde.Hj versmalste gedeelte der Straat van Messina,was wierfras den roem van een ervarenadvocaat,

de dochter van Poseidon (Neptunub)en een wjdde vooral zjno aandacht aan deslaven-

gulzig wjt Gaea,datdoor Ze'
tts(Jtlpiter)in quaestie,w erd een van de stichters derrepuzee werdgeslingerd,waar zj allt!sverslindt, blikeinsehe partj en nam in 1851alsvertewat zich in hare nabjlleid waagt. Sommigpn genwoflrdiger van (lezt)zitting in den Senaat
22*

340

cllwsE-cHAssk.

te W ashington 'vaarna hj in 1855 en 1857
t0t gouverneur van Ohiogekozenwerd.Onder
Lincoln werd hj in 1861ministervanFinanClen,en hj legde in 1864 zjnejortefeuille
neder,daar zjn geldeljk beheernletaan de
gekoesterdeverwachtingenbeantwoordde.Toch
werd hj in Decembervan laatsgenoemdjaar

hetslagtoFerwasvan eene flnemystifcatie,
nameljk,datalzjnehandschriftenvalschwa-

Chasldaeérs ot' Cltasidim is de naam

en merkwaardige mannen van Frankrjlt,ja,

ren. De vervaardiger daarvan, wier aantal
omstreeks 20000 bedraagt,is een zekereIrène
.f
zlfcc.
ç,die ze reeds in 1861v00rveelgeldaan
Cltasles had verkocht.Daaronder heetten zich
te bevinden 2000 brieven van Rabelais,briebt
m oemd t0t oppersten regter in hethoogste ven engedichten van Maria Sflcrd,van Sltakspere,Danteen Pelrarclta,voortsvankoningen
geregtshgfdeïYereenigdeStaten.

van zoodanige Israëlieten, die na den terug- zelfs van Caesar, van Romeinsohe keizers,
keer uit de Babylonischeballingschapdevoor- vau sommige Apostelen enz. Eenige leden
schriften opvolgden der GrooteSynagoge,z00- der Fransche Acadêmie,zooals Elie de ./:.,4datzj meerop zich namen dan deMozaïsche mont, Balard Charles .llx.pizà, hadden aanwet van hen vorderde, en zich hierdoor 0n- vankeljk diehandsc,
hriften voor echterkend,

derscheidden van deTzadikim (Regtvaardigen), totdateindeljk hetbedrog aandendagkwam.
die zich stipteljk aan dewethielden.Uitde De talrjkeopstellen van Cltasleszjn grooChasidaeërs ontstonden voorts de secten,die tendeelsin tjdschrif
len verspreid.Hjschrcef:
b*
P* het gezag der W et dat der overlevering DSur l'attraction des ellipso.ides(1837)'' voegden,zooals de Pharisaeërs,die zich later
verdeelden in Talmudisten, Rabbinisten en

.

XSurl'attradiondescorgsdeformequelconq
Cue

(1845)'' voorts over ljnen en vlakken van
Kabbalisten,terwjluit de Tzadikim vervol- den tweeden graad, Over de kegelsneden,
gens de Sadducaeërs,Essaeërs enz.voortspro- overkromme ljnen van den derdenenvierden
ten.DehedendaagscheChasidaeërszjn echter graad enz.Totzjnebelangrjkste geschritten
volgelingen van eene leer,in het midden der behooren: ,Aperçu historique sur l'
origine et
voorgaande eeuw door zekeren Israël,bjge- le développement desmethodes en géométrie
naamd Baal-k
îiem,in Podoliëverkondigd.Bj (1837)'') DTraité de géométrie supérieure
zjn d00(1 (1760) was hun aantal reeds t0t (1852)'' en rTraité des scctions coniques

40000geklommen.Daarzjnbjnaam t0tBes
jt (1865)''.
werdverkort,noemden zjneaanhangerszich

00k Bes
jtianen, die twee boeken Vallden
stichter,5SepherChamidot''enrsebaotRibsl'',
t0t grondslag nem en voor hunne gevoelens.
H unne m eest-bekende leeraars waren R .Weer
uit Medrzycz? R. M endel uit Przemysl en
2.M altsa u1t Lazantsch.Na den dootl van

Victor .
/ZIZAewZCt
)Z; Philarèu 6%c:'
J6.
ç, een
Fransch criticus,geboren te Meinvilliers den

8sten October 1798.Hj waseen jverig republikein en werd op lsjarigelz leeftjd in de
leer gedaan bj een boekhandelaarteParjs,
doch weldranam deRestauratiepatroon en leerling illhechtenis ondervoorwendsel dat zj

Beqjtverspreidden zichzjnevolgelingen over een aanslag hadden gesm eed tegen de veiliggeheelPolen,waar zj een aantalonafhan- heid van den Staat.Cltasleszuchtte2maanden
keljke gemeenten hebben doenverrgzen.O0lt in de gevangenis,herkreeg toen zjne vrjheid
indeDonau-vorstendom meneninsom migestre- door tusschenkom st van Cltateanbriand en

ken van Galicië en in Hongarjezoektmen begaf zich naar Engeland, waar hj 7 Jmar
die niette vergeefs.
werkzaam wasindeboekdrtlkkerjvanVa%y.
Chasles.Onderdezennaam vermeldenwj: Daarna deed hi
j eene reis door Duitschland
M ohel Cltasles, een uitstekend Fransch en keerde naar Frankrjk terug)waar hj in
wiskundige, geboren te Epernay den 13den 1827 den prjs,uitgeloofd door de Fransche
November1793.HjbezochtdePolytechnische Académie voor de beste verhandeling over de
school te Parjs,wjdde zich vervolgens 10 ontwikkeling derFransche taalenletterkunde
jaarlang ambteloosaan dewetenschap,werd in de 16de 00lIW , m et Saint-Afaro Gïrcrtsl
in 1825 hoogleeraar te Chartres,in1841aande deelde.VervolgensplaatstehjletterkundigearPolytechnische school,en aanvaarddein 1846 tikelen in het nlournal des Débats'',alsook in
een leerstoelvoordehoogeremeetkundeaan de de pRsvue de Paris'' en in de pRevtle des
Académie.In 1839werdhjcorrespondérenden deux M ondes''. Behalve eenige werlten van
in 1851gewoon lidvanhetInstituut.Hjiseen geschiedkundigeninhoudschreefhjromans,n0uitstekend w iskundige en de grondlegger der vellen, verhalen, reisverslagen enz., m aar
nlel- ere .t
ppzld/rie (géometrie nouvelle).Toch vooral critischeOpstellen,die echterdikwjls
werdhj op eeneschranderewjzebedrogen.In meer geestig dan Juistzjn.Debelangrjkste
dejaren1867t0t1869verdedigdehjmetgrooten zjn verzameld onder den titel gEtt
ldes de
jver deechtheidvaneenaantalhandschriften, littérature comparée (1847-1854 11 dln)''.
die zich in zjn bezitbevonden,zondereenige 00k leverdehj een aantalvertalinyenuithet
inlichtingen te gevenOmtrentdewjze,waarop Engelsch en Duitsch.Sedert1837lshj conhj zewasmagtiggeworden.SedertJultj1867 servator van de pBibliothèque Mazarine'' en
deed hj gedurig mededeelingen aan deAca- 8edert1841 hoogleeraar in deEtlropêschetaaldémie van eene verzameling van brieven van en letterkpndeaan hetCollégede France.
Galilei, Pascal en Newton, waaruit bleek,
Ohassa (David Hendrik, baron),een Nedatde eer dergroote ontdekkingenvanlaatst- derlandsch generaal, w erd geboren te Tgiel
genoemde eigenljk toekwam aan Pascal.De den 18den M aart 1765. Hj wasde zoon van
Académie bewaarde langen tjd een voorzigtig een maloorin Munstersche dienst,stond reeds
stilzwjgentotdateindeljk bleek datCltasles in 1775 in de gelederenvanhetNederlandsche

cHAss2- cHAssEP0T-GEwEER.
legeren was bjhett
litbarstenderNederlandsthe omwenteling (1787)l
tapitein.Hjsthaarde
zich aan dezjde derPatriotten,entoendeze
partj hetonderspitdolf,nam hjdewjl
tnaar
Frankrjk, waar hj zich weldra bevorderd
zag t0t ltlitenant-kolonel. Met het leger van
Piclne-qrn (1795)keerdehjnaarzjnVaderland
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ken,alsmede deverdedigingsljnvanNjmogen
t0tMainz.In 1799 baandehj voorhetcorps
van M orea'
a den weg voor eenveiligenaftogt,

en na den slag van Marengo sloeg hj het

beleg voor Peschiéra.Na den vredevanLune-

ville zorgde hj voor deverdedigingsljn van
Noord-ltalië,verhiefGenuat0teenebelangrjke
terug,en diende in 1796 onderDaendelsgedu- vesting en maakte zich vooralverdiensteljk

rende denveldtogtin Duitschland.Toenin 1799 door de versterking van Chateau-vieux,Lede Engelsehen op onze kustzochtentelanden, gnano, Peschiéra, Mantua 0n Alessandria.
hield hj mgedig stand tegen deOvermagt.'
In Tevensdeed hj onderzoek naarhetaanleggen

1803 werd hj kolonel en in 1806gelzeraal- van mjnen en hj schreefpEssaisurquelques
majoor.InSpanjevoerdehjhetopperbevelover parties des fortiications et de l'artillerie
de Nederlandsche troepen,onderscheidde zich (1811)':.In DuitschlandversterktehjdeElbedoor moed en belkwaamheid en verwiort
'dtm

naam van pgeneraal bajonet''omdathj den
vjand bj voorkeur met het blank geweer
aantastte.Na den slag bjocana kreeghjden
titel van baron en een aanzienljk jaaxgeld.
Doorzjnekmchtigemaatregelenredde hj in

en oder-vestingen en begaf zich daarna met

e0n dergeljl
ken lastnaar Polen.00k nam hj

aan veldslagen deel en bestuurde debelegeringen van Kolberg en D antzig.In 1808 verbe-

terdehj devestingwerkenvanVenetië,Palma-

Nova,Osoppo,Ancona enz.,en in hetdaarop
de Pyleneeën het ingesloten corps van gene- volgendejaarvoerdehj beveloverde genieraalErlon.Gedurende develdtoqtf
?n van 1813 troepen in ltalië en was commandant van
en 1814 voerde hj bevelalsdlvisie-generaal Manttla.In 1811 zag hj zich benoemd t0t
en werdbjBar-stlr-Aubezwaargewond.Nade groot-oëciervan hetLegioen van Eer en t9t
eerste overgavevanParjskeerdehtjterugnaar Staatsraad,- gedurendedentogtnaarRusland

zjnVaderland,waarhjvankoningWillem Ide
aanstelling Ontvingvanluitenant-generaal.DapperstreedhjindenslagbjWaterloo,endroeg
er- naarmen meldt- doorhetontzettenvan
eeneEngylsche batterj nietweinig btjt0tde
overwinnlng. Na het sluiten van den vrede
ontving hj een militair commando,eerstte

was hj wederom bevolhebbervan hetgeniecorps,ennazjnteragkeerwerdhjt0tsenator

gekozen en doox Napoleon in dengravenstand
opgenomen. Na den teragkeer der Bol
trbons

legdehj den eed van trotlw afaandenietlwe

dynastie en bekretlnde er zich niet,om ,dat
Napoleon hem gedtlrende de Honderd dagcn

Brussel en in 1819 te Antwerpen,en als in t0tpairbenoemde.Toen hj nadeRestauratie
1830 de Belgische omwenteling uitbralt,trok als lid van dit Ligchaam zitting nam ,stem de
hj met zjne troepen naar de Citadel cn hj tegen deveroordeeling van N ey enbevond
bombardeerde de stad, toen hare inwoners zich later doorgaans aan de zjde derminderhem aldaar wilden aanvallen. Vastberaden heid.Laterontving hj den titelvanmarkies,
verdedigde hj die sterltte van den 29sten werd op gevoxderden loeftjd blind,en overNovember t0t den 23sten llecenaber tegen leed den Gden October 1833. - Zjn zoon
ustin Tg*'?zp zifeerstgraafen vervolgensm areen magtig Fransch leger,en de Koning be- J'
noemde hem t0t generaal der infanterie.Na kies de Oâ.tz.:.:6Jo'lf.pZc'
?
4c,
/,reboren teParjs

de overgave der Citadel werd hj metzjne
soldaten als krjgsgevangenen naarSt.omer
gebmgt,doch hj koerde den 12denMei1833
naar Nederland terug,alwaar hjt0teommandant van Breda en tgt,lidvandoEersteK am er
dex Staten-GeneraalNverd bonoenad.Nadat hj
in 1841 gepensioneerd was,legde hj in 1848
laatstgemelde betrekking neder, en 11j over-

in 1802,koosdesyeljksdemllitaireloopbaan,
werd in 1848 brlgade-reneraal, in 1849 lid

enz-,en doorzjnegeboortestadmeteengouden
eere-degen begiftigd.
Chasseloup-Laubat (François, graaf
van),een FranschgeneraalgedurendedeRepubliek,hetKeizerrjk en deRestauratie,werd
geboren in 1754 te St.Sornin bj Marennes,
bezochtop lGjarigenleoftjddemilitairesehool

staatsstreek werd hjalsregérings-candidaatbj

van het W etgevend Llgohaam , en in 1853
divisie-generaal.- Een broederva'
n dezen -

JistinNapoleon Z
St
Z@I'
?
A'
JProsper,- geborente

Alessandrla den Qgsten Maart 1805,wasgedurendedeRestauratierequestmeester,onderzoid
Pltilippe 1id der KamervanAfgevaardigden en
leed op den zden Meivan hetdaaropvolgende daarnalidvan denStaatsraad,kwam in1849in
Jaar. Hj was oëcier van het Legioenvan de W etgevende Vergadering en stond in 1851
Eer, Groot-lfruis der Militaire Avillemsorde eenigen tjd aan hethoofd derMaxine.Na de
herhaling horkozen,en alsin1858hetm inistérie voor Algérië en de Koloniën,m et prins
Napoleon aan het hoot'd, tot stand ltwam ,

werd hj eerst raad en in 1859milzistervan
Koloniën. Toon dit ministêrie in 1860 werd

opgeheven,zag hj zich benoemd totstaats-

te Afézières e1z werd in 1774 luitenantder secretarisvan Marine en Koloniën.O0k werd
genie. Geduz'
ende de Revoltltie smachtte hj htjlid vanden Senaat.
eersteenigen tjd in den lterker,doch in do Chassepot-gew eer, een achterlader,

jaren 1794 en 1796 woonde hj debeleqering alzûo genoemd naar zjn uitvinder Antoine
bj van Maastrichten Mainz,in 1796 dlevan Alpkonse 0#tz,s.s:p0/, geboren den 4den Maart
Milaan en Mantt
la en zag zich weldra bevor- 1833 en sedert1858ambtenaarbj de wapenderd t0tbrigade-generaalbjzjncorps.Daarna fabriek van St.Thomastt
lParjs,wasinden
nam hj degrenzen in oogenschouw van O0s- jongstenoorlorlletvuurwapenderFranscheintenrjk en van denieuweItaliaanscherepublie- fanterie.Het lsterstonEna1866- naheteinde
.
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Nieuwe W ereld, doch lteerde na de inhechtevan den Pruisisch-oostenrgkschen oorlog
in Frankrjk ingevoerd en rustop hetzelfde nisneming van Lodet
vjk X Vl terug, onz
stelselalshetzundnadelgeweer,terwjlhetin Onder de vanen der Koningsgezinden te strjplaats van de zundnaaldeenekortereen sterke den.Bj de belegering van Thionville (1792)
stiftheeft,die door eene spiraal wordtvoort- werd hj gewond,en hj gi
ng naarEngyland,
gestuwd.Het is veelligter dan hetzundnadel- Om er doorvertaalwerk en onderwjs ln zjn
geweeren hetkaliber41/,Ned.streepkleiner, onderhoud te voorzien.Hier schreefhjvoorts
zoodat5 chassepot-patronen nietzwaarderzjn rEssaisur lesrévolutionsanciennes etmoderdan 3 zundnadelpatronen.De Fransche infan- nes(1797,2 dlnl''
2waarinzjnekoningsgezinde
terist trekt dan Ook ten strjde met90 en de neigingenenvrjzlnnigegevoelensmetelkander
Duitsche met 60 patronen.Xethetchassepot- vermengd zjn.Na den 18denBrumairekeerde
geweer kan m en 8-t0tll-m aalin eeneminuut hjnaarFrankrjkterug,en werdermedewervuren, met het zundnadelgeweer 7-m aal.De ker aan den rAlercure de France'' w aarin
draagwjdte van ditlaatsteis4-t0t500pas, zjn rAttala''verscheen.Hierop volgde zjn
) waarna Napoleon
die van hetchassdpot-geweer 3-maalz00 ver. rGénie dtl Christianisme''
Daarom hebbendeFranschen,voorzooverzjer hem tOt secretaris van legatie te Rome en
ervolgens t0t Fransch gevolmagtigde bj de
goed mede wisten Om tegaan,metditwapen v
ln deJaren 1870 en 1871 aan de Duitschers republlek W allis benoemde.Na hetter dood
geweldige verliezen toegebragt.Van de Fran- brengen van den hertog ran Z%-gAI. (1804)
sche cavalerie zjn 0ok de dedragonders,de nam hj echterzjn ontslag,wees alleaanbiechasseurs en de huzaren metchassepot-kara- dingen des Keizers van de hand en deed in
1806 e0110 reis llaal*Jerusalem.Tn 1814 bj
bjnen gewapend.
Chasseurs à,cheval (De) behooren in den intogtderyealliëerdenin Parjszond hj
Frankrjk t0tdeligteruiterj.Zj vormden in een vlugschriftln hetlicht,getiteld rDeBonaden tjd van Napoleon I nietm inder dan 34 parte et des Bourbons'' hetwelk veelopzien
regimenten.In 1831 zjn inAlgérië3afzonder- baarde.Bj den terugkeervanNapoleonvolgde
ljke regimenten chasseursd'Afriquoopgerigt hj Lodewl
jk XVIII naarGenten kwam na
met Arabische paarden enmetblaat
lwewapen- den slag bj Mraterloo met dezen wederte
rokken en kepi's;zj onderscheiden zieh hier- Parjs.Hj werd minister van Staaten Pair
door van de 12 andere regimenten chasseurs, en betoonde zich een jverig legitimist,doch
die 0en groen huzaren-uniform en talpac's toen hj in zjn geschrift ,Dela monarchie
dragen.
selon lacharte''eenigevrt
jzinnigedenkbeelden
Chasteler (Johann Gabriël,markiesvon), opperde,vielhj bj den Koning in Ongenade.
een Oostenrjksch generaal,geboren den22sten Nu schaarde hj zich met omzigtigheid aan
Januarj 1763 op hetkasteelMulbaisinHene- dezjde del'oppositie zondereeneverzoening
gouwen,bezochtdemilitaireschoolte'W eenen onmogeljk te maken.W eldragenoothj dan
en werd genie-oëcierin Oostenrjksehedienst. 00k weder de gunst van hetH0fen zag zich
Uit den krjg tegen deTurken keerdehj als achtereenvolgensbenoemd (1822)t0tbuitengemajoor terug en in 1793 streedhj onderden woon gezant te Londen, t0t gevolmagtigde
prins ran Xoe y in de Nederlanden.In den bj het Congrès van Verona en tot minister
.
slag bj W attignles ontving hj grooten roem van Buitenlandsche Zaken. In 1824 ontving
en 8 balonet-wonden.Na den vredevanCampo hj zjn ontslag en werd één der jverigste
Formioregeldehjdegrensscheidingdernieuwe medewerkers van het nlournal des Débats'';
Venetiaansche gew esten, en gedurende den doch Onderhetmi
nistérleMart%naeverzoende
Italiaanschen veldtogt van 1799,vooralinden hj zieh weder met deregéring en gingals
slag bj Cassano,droeg hj nietweinig bj t0t gezantnaarRome)maarlegdezjnebetrekking
de overwinning.Bj Tortona werd hj zwaar neder,toen Polt
ànacdeteugelsvanhetbewind
glwond,doch reedsinhetvolgendelaar(1805) in handen kreeg.Na deJulj-dagen bepleitte
streed hj weder aan hethoofd eenerbrigade hj in da Kamer der Pairs de regten van den
in Tyrol.In 1809 werd hj bevorderd tot lui- hertog ran Jypr#dcvz op den troon,w eigerde
tenant-veldmaarschalk,en na denrampspoedi- den eed van trouw aan Lodewgk TJJ@.
Nen
gen slag bj W örgltrok hj methetoverschot nam tOt leus de door hem t0t de hertogin
zjner troepen naarHongarje.In 1813 vocht ran Werrï geriyte woorden pMadamc,votre
hj aan het hoofdeenerdivisiegrenadiersbj ;ls est m0n r0l(Mevrnuw,uw zoon ismjn
Dresden,en na den slag bj Kulm werd hj koningl''. Hj overleed t
len 4den Julj 1848,
benoemd t0t veldtuigmeester en gouvcrneur en zjn stofeljk overschotwerd Ophetkleine
van Thercsiënstadt.Na de Organisatievan het rots-eiland Grand-Bey niet ver van St.Malo
Lombardisch-venetiaanschKoningrjk werdhj ter aarde besteld.Na zjn dood verschenen
gouverneur van Venetië, en Overleed aldaar zjne pMémoiresd'
outre-tombe(1849- 1850,12
den loden Mei 1825.
d1n)''.Hj schreef voorts: gluesmartyrs,ou
Chateaubriand (François Augtlste, vi- le triomphe de la religion chrétienne'' comte de),een beroemd Fransch schrjveren XItinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérustaatsman,geboren te St.Malo den 4den Sep- salem à Paris'' - nRé:exions politiques sur
tember 1769,bezoeht de schoolte Rennes en quelques écrits duJour etsurlesintérêts de
trad in 1786 a1s onderofficier in dienst, doch tous les Français''
) rRemarques sur les
was reeds in 1787 opgeklomm en tot kapitein. aFaires du m om ent''
, - rLe Roi est mort
Alseen bewonderaarvan den Amerikaanschen vive le R0i!'' - nNote sur la Grèce'')-,
vrjheidsoorlog begafhj zich in 1790 naarde DDe la restauration etde la monarchie elec-

CHATEAUBRIAND-CHATHAM.
tive'' - pLe dernier des Abencerrages'' enz. 1842 de deuren van den nieuwen tempel en
Zjne gezamenljke werken zjn bj herhaling Cltâtel werd naar de gevangenis gebragt.De
(het laatst in 1859- 1860 door DainteWdlre geheele zaak waseene parodie op de hervorin 12 dln) uitgegeven.Hj was een geniaal ming der Kerk. Cltâtel rustte echter niet,
schrjver, die zlch Onderscheidde door een en trad in 1848 op als verdediger van de

hoogst bevalligen en dichterljken stjl en emanciyatie dar vrouw ,doch hj overleed te
medo aan het hoofd der Romantische school Parjsln behoeftigeomstandigheden denltden
stond.Op hetrebiod van godsdiensten poli- Febrtlarj 1857.Van zjnereschriften noemen
tieksteldehj zlch Kerk en Staatgaarnev0ol' wj: rLe code de l'humanltp ou l'humanité
in hetdichterljk waas dermiddeleeuwen,en ramené à la connaissance du vrai Dieu et au
hetscheen,datdewerkeljkheid nietkrachtig veritable socialisme(1838)'',- gprofessionde
genoegtothem sprak,om hem aanzjnedroomen foi de l'pglisecatholique française (1831)''te ontrukken.
en rcatêchisme à l'usage de1'e
'glisecatlmlique
Château-cam bresis, zie Câteaw-cam- française(1833)5
'.
1r:,
:?-.
:.
Châtelet, afkomstig van het Latjnsehe
Château-M argaux , een fraaikasteelin Castellum, noemde men in Frankrjk in de
hetFransche departement Gironde,is bekend middeleeuwen een sterk ridderkasteel,alsmede
wegens zjne voortreFeljke wjnbcrgen, die een gebouw ,waar de Koninkljke regtbank
op eene uitgestrektheid van 80 Ned.bunders zitting hield en demisdadigersgevangenzaten.
jaarljks ruim 100 vaten ijnen wjn vandien Te Parjs had men weleer 2 kasteelen van
naam leveren.
dien naam ,Grand en PetitChâtelet.
Châteauroux isdeOuderwetschohoofdstad
Châtelet-bom ont(GabrielleEmilie:marVan het Fransche departe:aent Indre,nietver kiezi
n van),geboren baronesLetonnelIer de
Van de rivier van dezen naam en van den .fre/eF
.
fi!,eeneFranscheschrjfster,werdgeboOrlêans-spoorweg gelegen.Zj teltruim 16000 ren den 17den Deccmber 1706,leerde reeds
inwoners)een aantal scholen cn genootschap- vroeg Latjn,enlegdezieh t0eop dewis-en
pen,en bezit eene openbare boekerj, een natuurkundige wetonschappen.Haarechtgenoot
botaniqchen tuin en Onderscheidene fabrieken. wasopperhofmaarschalk van koning Slanolalts
Chatel.Onderdezennaam vermelden wj: Leszczynski.In 1733 vestigdezj zich op het
Jean OAJJeJ,eenkweekelingderJezuïetente half vervallen kasteel Cirey op de grenzen
Parjs.Hj beproefdein1594eenmoord-aanslag van Lotharingen en Champagne, om zich
op koniny Hendvik IV en werd om diereden geheel en al aan de sttldie te wjden.Hier
op lg-jarlgenleeftjdgevierendeeld.Tengevolge leef
dezj 20Jaarmet Voltaire,diehaarmet
vandienaanslagwerden deJezuïetenuitFrank- de Engelsche taal en letterkunde bekond

maakte, en aan haar het sehoone gedicht
rjk verdreven.
Ferdlnand Frlsçpl Cltâtel,denstichtervan wjdde,hetwelk begintmetde regels:
de Fransche R. Katholieke Kerk.Hj werd
Sivousvoulezquej'aimeencore,
geboren den 9den Januarj1795 teGannatin
Oh,rend moil'âge de l'amour.
hetdepartementAllier,bezochthetseminarium
te Montferrand,werd in 1828 vicaris aan de
In min dichterljke oogenblikken wierpen
hoofdkerk te Motllins,daarna pastoor te Mo- zj elkander met borden naar het hoofd.
netay aan de Loire en vervolgens valz 1823 Later begaf zj zich methem naarBrussel,
t0t 1830 M lmoezenier bj verschillenderegi- en overleed te Luneville den loden Augustus
menten.Reeds had hj door artikelsin den 1749.Zj sohreefoverhetstelselvanLeibnitz,
ormateur,écho de
areligionetdusiécle'', vertaalde de rprindpia'' van Newton in het
KRéf
. l
waarin hj op geloofsvrjheid aandrong,veel Fransch, en zag haar p'rraité de la nature
opzien gebaard.Nahetuitbarstcnderomwentc- du feu''door de Acadêmie bekroond.
ling van 1830 verzamelde hj een aantalgees- Chîtellerault is eene bevallig gelegen
teljken om zich heen en eiscllte ea
ene onbe- stad in het Fransehe departement Vienne aan
perkte verdraagzaamheid, Onafhankeljkheid den Orleans-spoorweg eu aan de Vienne,die
van Rolhe,deFranschetaalvoordekerkdienst, hier bevaarbaarwordt.Er zjnonderscheidene
afschaë ng van de oorbiecht envanhetvasten, f
abriekenywaarbjzicheenegrootewayenfabriek
hethuweljk voordepriesterseneenkosteloos bevindtm et 5 ateliers en 2000 arbelders.Het
verrigten van alle kerkeljke plegtigheden. aantalinwoners is ongeveer 15000.
Toen hj echter bj de vermeerdering zjner Chatham ,eeno stad en vestingmetgroote
aanhangers te Parjs Opfmbare godsdienstoefe- m arine-tuighuizen,ligt in hetEngelschegraafningen hield, zich in 1831 t0t bisstthop liet schap Kent,6'
/ageogr.mjltcnoost-zllidoosten
wjden en zich de waardigheid van Primaat van Londen, aan den mond van do M edway
van Gallië aanmatigde, - toen het bleek, en zoo digt bj Rochester,dat zj alseene
datdenieuwe leervolstrektnietsPhristpljks voorstad van dezewordtbeschollwd.Zj telt
bevatteen degeloofsbeljdenisvanhart
!ngrond- ruim 36000 inwont.rs.De wervenenarsonalen
legger gelegen was in (
lewoorden:pLa l0i liggen te Brompton,even buiten de stad,en
naturelle, toute 1a'l0i naturelle,rien qtlo la zjn doorbelangrjkevestingwerken ûmgeven.
10inaturelle''- en toen zelfséénzjneraan- M (m heeft (,1*5 dokken v00r de grootste 00rvankeljke volgelingen, de abbê A'
tzon zich logschepen, voorts reparatie-dokken,zaagmotegen zulk eene nietsbeteekencnde godsdienst lens,ankersmederjen,ljnbanen,mastenmakeverklaarde, - toen veranderde de openbare rjen, een artillerie-park, kazernen en een
meening.De policie 8100$ pen 28stenNovember prachtig hospitaal.A1t
lieinrigtingen zjn zts8
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beveiligd,datde vjandjzelfsmetdehulpmiddelen van onzen tjd,ze op verre nanietz0o
gemakkeljk veroveren zal,a1sonze dappere
admiraal deA'
yyfer in 1667.
Chatham (William Pitt,graafvan),meer
bekend onder den naam van Pitt de Olfdere
oftheyreatctlvlzzloadr)eenvoortrefeljkmensch

krachten in nm den verderen strjd tt,voorkomen,enhj had (
1o treurigevoldoening,dat
hetBritsche legerden l7denoetober1777bj

Saratoga de nederlaag leet
l. D() trotschheid
van hetministérieveranderdeinversl
agonheid,

en bj llet berigt, dat de Veri
lenigdeStgten
eel verbolld hadden gcslotcnlnetFranl
trjk,
en een dez
'grootste staatslieden vanEngeland, wOn hetgevoelen veld,da1mellmet,devrjwerdgeborenden15denNovember1708,Ontving gevochten koloniën 01)goedehanflelsvoorwaarteEtonenteoxt
brdeeneuitmuntendeopleiding den den vrede moestt0t stand brengen.Pitt
en wekte reedsvroeggrooteverwaehtingen.In was ziel
t,maartoen hj iets vernam vanplan-

1735werdhj 1idvanhetParlement,dots
hhj nen t0t een smadeljken vrede)waggoldehj
verlogrdebetrekkingvan kornetbj di
)garde? bleek en zwak de zaalvan het lloogerhuis
hem door zjnevrienden bezorgd,toenhjzich binnen (7 April 1778), waar de hcrtog nazt
in het Lagerhuisin de geledercn schaarde der WïcAzzlpltfhet voorstel deedtom deonafhankeoqpositio tegen Wal
pole.W eldra cchtttrver- ljkheid van Noord-Amerikate erkennen.Met
wlerf hj in het Parlement en oy hd volk diepe verontwaardiging schilderdel1j in eene
zoodanigen invloed,dat het llofzlchhaastte gloejende rei
le de laagheid van zt
llk een
hem met een ambt te bekleeden. In 1741, besluit, dathj
geljk steldometeen voetval
werd hj lord van deschatkistvoorIerland voor den tl'oon der Bowrbons, zoodat ieder
en ltort du rna betaalmeester van hetleger. onheilgelnakkeljkerte dragen wasdan zulk

De hertogiu van Mavlbç
wouyln, die behagf
m eene vernedering.Dieredevoeringveroorzaakte
schepte in de vaderlandsliettle van denstouten eene omwenteling in de gevoelens deraanweredenaar vermaakte hem 10000pondsterliny, zigen, zoodat men besloot, den strjd voort
en Ook latel'vielhem eenodergeljke erfenls te zetten. Die overwinning kostte echter den

ten deel.Bj hd uitbarsten vandenZevenjari- rodenaarhet leven;toen hj op eenigeteyengen oorl0g benoemde de Koninghem t0tstaats- werpingen van den hertog '
vanWïcFlzzlpz?dwllde
secretalisen hj voerdedien 0/ breedeschaal; antwoorden zonk hij bewusteloos ineen en
daar echter de Koning hem nletgenegen was moest uit de alworden gedragen.Hj overlegdehj in April1757 zjn ambtneder,(loch, leed den lldenzaMe
i1778 Op zjnbuitenverbljl
hj aanvaardde hetin Junj Op nieuw el1werd Hayes in Kent) en w erd begraven op kosten
de ziel van hetl
tabinet.Zjn hooltldoelwas, van den Staat.Zjn ot
ldstezoon ontsring een
demagtvan Frankrjk teverzwakken endl0 Jaargeld van 4000pondsterling,enzjneschulvanEngolandtevermeerderen.Hjondersteunde den werden door de sehatkistvoldaan,want
kn
redeqikdeG'
ropfainDuitschland,deedCanat
la hj overleed in armoede,daarzjn vermogen
veroveren en bragt de Britsche vlootin zulk in de laatste jaren door eene weelderige 10een gt
lnstigentoestand,datzjweldrameeste- venswjze wasuitgeput.
reswasin alle zeeën.Toen Spanjedenvrede Tiff wasin allc opzigten eenbllitengowoon
tusschen Engeland enFrankrjk wildeherstel- man; zjn indrukwekl
tend voorkomen,zjne
len,gafhtjden raad,om ook aan Spanleden welwillendheid in delz omgang en zjn regtoorlog te verklaren,omdathj welvoorzar, schapen en onomkoopbaar karakterbezorgden
datdeze StaatzichmetFrankrjkz0uvereenl- hem zelfs de achting van zjnestaatkundige
gen.ZoodraechterGeorge111dentroonbeklom vjanden. Van zjne krachtige en boejende
(1760),zag Pitt zjneplannen verjdeld.De redevoeringen zjn slechtsweinige in haargeTo
d ries verkregen zooveel m agt, dat hj met heel bewaard gebleven.De nchatham Paptlrs
en Franschen m inisterChoiseulOverdenvrede (1838- 1840)'' zjn belangrjke bjdragen t0t
onderhandelen moest;hj steldecvenwelzooda- de geschiedenis van zjn tjd;00k heeftmQn
nige voorwaarden, dat de onderhandelingen brieven van hem aan zjn neef- later lord
weldra doox de Franschen werdenafgebroken. Camel
ford.
Toen Pitt in 1761 zjne portefeuille aan
Chatham-oilanden (De)ofdeBrougl
ttonBute,d0n hoofdman derTories,moestafstaan, Hrc
/zïpdlis eene eilandengroep '
in de Zuldzee
80
geogr
)
stelde hj zich wederom aan het hoofd der
. mj
len ten zuidgosten van Nietlwoppositie. Zjn voorstel t0t voortzetting van Zeeland. Hieronder bevinden zich hetvool'den oorlog werd welis waarinhetPaelement naamste eiland Chatham Of'
W arekauri(0p44O
verworpen,maax het volk had een Onbeperkt Z.B.en210 0.L.van Greenwich),benevens
.

vertrouwen op den vtlrigen redenaar.De stat
l onderscheidene kleine rots-eilanden, die alle
Londen bragthem eeneplegtigedankbetuigillg t0thet Britsche gouvernement Nieuw-zeeland
voor zjn bestuur en deed ter zjnereerOp behooren. Toen deze groep in 1791 door den
Blacklèiars-brugeengedenkteekenverrjzen.De Engelschen kapitein Brouyltton ontdeltt werd
Koning en hetHof,die bevreesd waren voor leetde ereenen0galaanzienljkeNieuw-zee-,
den invloed van zulk een populairstaatsman landsche bevolking, die thans nagenoeg uitdeden pogingen t0tverzoening, doeh eerst in, gestorven is.Het grootsteeiland heeft vlakke
1766 liethj zich bewegen,om wederminister kusten en een bergachtig binnenland. H et
tewoxdentterwjlhj reeds2Jaardaarna die klim aat is gezond)en er bevinden zich Duit-

betrekkingnederlegde.Inmiddelswashjinden sche zendelingen en Duitsthe kolonisten.Zj
gravenstand opgenomen en had hj plaats ge- bljftçchtereeneBritsshebezitting.
kregen in het Hoogerhuis. Toen in 1775 de
Chatillon-sur-selne,eenFranschstadle
oorlog metAmerika uitbarstte,spandehjalle met Omstreeks 5000 inwoners in hetdeparte-

OHAr
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ment Côte d'or, is bekend Yiegenshet C0ngrès, dat er van 5 Februarj t0t 19 Alaart
1814 gehouden Nvexd door de VerbondeneAI0gendheden, 0za zaetNapoleon over den vrede
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'Tenessee en aan de rivier van dien naam ,jjp
**
degrenzenvanGeorgiaennietvervanAlabama.

Zj is bekend doordeglansrjke nverwinning,
dievan22t0t25 November1863deNoordeljke

ende grenzenvanFrankrjkteonderhandelen. Amerikanen Onder Grant er behaalden op de
V00r Engelaùd was er Castlereayh,voor00s- ZuideljkenonderWrlgg.Lutstgenoemdeverloor
tenrjk Stadion,voor Prtlissen von.
/f'
l
> lpl#f er 42 stukken geschuten 6-t0t 7000 gevan-

en voorRuslandRasoemowski?- envool
'Napo- genen. De beslissing van den slag werd verleon bevond zich er Caull
uneourtmet onbe- oorzaakt door de verovering van Missinnarypaalde volmagt.Men wildeaanFrankxjkzjne Ridge,eene met20kanonnenversterkteplaats,
oudegrenzentoekennen,enwaarschjnljkware waarvan de Duitsche generaal Willolt zich,
devrede t0tstand gekomen,indien Napoleon, zonder bepaalde order,stormenderhand meesakte.Toen ging Tenessee voor de Geovermoedig qeworden doordenaanvankeljken tceornfma
edereerden verloren,waarnageneraal8k6rvoorspoed zpner wapenen, de volmaqt nirt
hadingetrokken.W eldraontviny hj u1tCha- man,de opvolgervan œ ant,zuidwaartsvoorttillon een voorstel t0t het slulten van den rukken en Bv nside te Knoxville ontzetvoorloopigen vrede,doch daarhetdebepaling ten kon.

inhield,datParjsdoordeGeëllieerdenbezet Chatterton (Thomas)teenEngelschdichz0u bljven totdatdedefnitievevredet0tstand ter, is vooral bekend geworden door zjne
kwam, werd het d00r Nlvoleon metveront- rampspoedigelotgevallen.Hjwerdgeborente
waardiging verworpen.Hj riep uit:rIk ben Bristolden zosten November 1752,bezochtop
digter bj W eenen dan devjandbj Parjs'', zjn 8ste jaar dearmenschoolte Colston,en
en zocht Onderhandelingen aan te knoopen in die dagen was zwaarmoedigheid de hoofd-

met oostenrjk,die echtermislt
lkten,omdat trek van zjn karakter.op lllarigen leeftjd
baron Lanyenan toevallig onderweg werd 0p- schreef hj een hekeldicht,en zjne zwurgehouden en eerstzjne bestemming bereikte, moedigheidveranderdeinjdelheid;hjdroomde
toen Oostenrjk juist op het puntwas,om van roem enrjkdom ,en meendedathjlangs
met de Ge:lliëerden het Verdrag van Chau- buitengewone wegen daarnM r moeststreven.
mont(zieonderdezen naam)tesluiten.Caw Hj werd schrjverbj een procureurteBristol
Iilcpvf zoehttjd te winnen door deonder- en legde zich vooralt0e Op dekennisderoudhandelingen te rekkenj doch hem werd een Engelsche taal.Toen er in 1768 eene niellwe
termjn gesteld,waarop Napoleon hetvredes- brug werd ingewjd, deed hj in decourant
voorstel aannemen ofeen anderindienenmûest. eenebeschrjving drukken vande eerstemonHj deed ditlaatsteop den15denMaartenwas niken,die over de oudebrugwarengegaan,daarin bereid afstand te doen van de Neder- eene beschrjving,volgens zjne verzekering
landen met uitzondering van België metde d00r hem aan een 0ud handschriftop pergaSchelde en van Njmegen,terwjlhj Italië mentontleend.Daarnavervaardigde hjondermetVenetiëa1skoningrjk voorA gène.
& c$f- scheidene verzen in ouden trant,diehj Mn
lttvrnais en diens afstammelingent den linker vooxmalige dichters, vooral aan Rowley,toeRjnoevervoorFrankrjkenschadeloosstelling kende.In 1769 legdehj ereenigevooraan
voor een aantal bloedverwanten wegens ver- Horace '
IF'
llptlle, doch deskundigen verklaarloren troonen enz.verlanrde.Hetspreektvan den ze voor onecht,zoodat htJ
' diensgunst
zelf, dat zulke eischen nlet a1sernst werden verloor.Cltatterton,hierdoorgekrenkt,lietzjne
beschouwd,weshalve de onderhandelingen te betrekking varen en begat'zich naarLonden,
ChA
atillon op den 15den Maartna de 8ste con- om erin dedagbladen deroppositie teschrjtbrentiewerden afkebroken.
ven.Door hetoverljden van zjn beschermer,
In den Dtlitsch-Franschen 00r10g was deze den lord-mayorBeekford,werdenzjneomstanstad bezetdooreen batallon van delandweer digheden zôo
' bekrompen,dathj vaak naauen 2 escadrons huzaren,t0t het 14de armee- weljksdroog brood konkrjgen.W athjvercorps onder generaal Werder behoorend.Zg diende,besteeddehjaangeschenken,bestemd
werden er den 19den November 1870 overval- voor zjne moeder en zuster,die hj steeds
1en door het corpsvan Garibaldi Onderaan- met bljde vooruitzigten verkwikte, en aan
voering van diens zoon Riciotti,zoodatzj zjne kleeding.Eindeljk,nadathjin ondernaet zNvare verliezen op Château-villainmoes- scheidene dagen nietsgegeten had,bragthj
ten terugtrekken.
op den 25sten Aurustus 1770 - dusop 18Chatouille, afkomstig van het Italiaan. jarigen leeftjd - zlch doorvergifom het1eschewoord k
bkatola (d00s),wasoorspronkeljk ven.Hj waseen martelaarzjnerjdeleroemde naam vaneen kastje,waaringeld,belang- zucht.Nu verbreidden zich zjne gedichtenterjke papieren en kostbaarheden bewaardwer- geljlk methetverhaalvan zjnetreuriyel0tden.Later bestempeldemen daarmede deb'
4- gevallen. Die gedichten geven getuigenlsvan
zondere kas van een vorst.Daarom wordende eene schitterendo verbeelding,van eenerjke
eigendomm en, die een vorstals privaat-per- vinding en A'
an een diepgevoelqvool'alzjne
soonbezit,ook welAatouillesoederengenaamd. hekeldichten vonden grooten bjval.Zjne geChatrian , zie Erekmann-OFzlfriczl.
zamenljke werken zjn bj herhaling uitgeChattanooga ot'Sltattenoega,een belang- geven.
rjkspoorAegstation,waardeNashville-chat- Chaucen is de naam van een grootvolk,
.

tanooga- en de W estern-Atlantic-spoorwegen hetwelk in het noûrden van Germanië langs
zich vereenigen,iseenerotsvesting in 4en Staat 4e kust 4er Noordsee van de Eems t0t aan
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de Elbe gevestigd was.Ten westen waren de navolging van het bekende werk van Boltltélu
Friezen hunne naburen, ten zuiden de Cha- 5De Consolatione'',hetwelk hj desgeljksin
maven,Amsibaren en Cheruscen,dochnahet het Engelsch vertaalde.0p het kasteelD0n-

verdrjven der voorlaatsten strekten zj hun nington schreefhjzjneberoemdepcanterbury
gebied uitt0taan datderKatten.Zj waren tales''1alwederin de trantderpDecamerone'',
verdeeldin Grooteen KleineOlx cdp);deeersten doch in verzen;diedichterljkeverhalen 0n-

woonden tusschen de Eems en de W eser,de derscheiden zich door eene groote verscheilaatsten in Brunswjk en Luneburg.Zjvorm- denheid en door ongemeenelevendigheid,doch
den over het geheel een behoeftig visschers- zj zjn onvoltooid gebleven en heteerstin
volk, hetwelk reeds vroeg t0tde bondgenoo- 1480 door Caœton gedrukt.Laterzjn de verten der Romeinenbehoorde.Drusl
u en Tiblriu zamelde werken van Cltaneer bj herhaling in
trokken door hun land en Tierden in den00r- het lichtverschenen.
l0g tegen de Cheruscen door hen Ondersteund,
Chaudes Ai> es, de Calentes dgfwdder
terwjlzj 00k hulpverleendenaanGèrmanous, Romeinen,is de naam vaneenedruk bezochte
toen zjnevlootdooreen storm wasvernield. badplaatsin het Fransche departementCantal
Die goede verstandhouding nam echter een in Auvergne.Zj ligtbjna8 geogr.mjlenten
einde, toen de Romeinen hen als onderdanen oosten van Aurillac: 800 Ned. el boven de
wilden behandelen4 zj stonden op,trokken oppervlakte der Zee ln de diepekloofderbeek
verwoestend naar de kusten van Gallië en0n- Remontalon, die zich in de Truyère, eene
dersteunden Claudius &1ïD.
ç.In de 3deeeuw zj-rivier der Lot, uitstort.De bronnen,uit
behoorden zj metdeFranken t0tdemagtig- vulkanische rotsen ontspri
ngqnde,,enheb
ben er
ste stammen van Germanië. Later werden e0n0 w armte van 56 t0t 72 C.
de Panhunne kusten door de Friezen in bezit geno- bron de wxrmste vanFrankrjk,eenevan80O

men,en zj trokkennaarhetbinnenland,waar ofvolgensanderenvan 8;OC.HetstaYetelt
een paar duizend inwoners.
zj metdeSakserszamensmolten.
Chaucer (GeoFrey),de rmorgenster''der Chaudet (AntoineDenis),een uitstekend
Engelsche dichtkunst, werd geboren te L0n- Fransch beeldhouwer,geborenden3lstenMaart

den omstreeks het Jaar 1340, studeerde te 1763,waseen leerling van S/XJ en behaalde
Oxford ofte Cambridge,waarhj zich vooral reeds op zl-larigen leeftjd den eersten prjs
op de Oude letterkunde toelegde,doch ont- aan deAcadémie.Hjvertoefdeeenigen tjdte
leende zjne vorming meeraan hetleven dan Parjs,werd lidvandeAcadémievanSchoone
aan de boeken.Nadathj onderEdnard III Kunsten aldaar en vervolgens hoogleeraar
tegen Frankrjk gestreden enepnlaarinFran- aan die inrigting. Zjn eerste kunstgewroöht
sche krjgsgevangenschap doorgebragt had, van aanmerkeljken omvang waseenbas-relièf
werd hj edelknaap aan hetH0f,in 1312K0- aan het Pantheon te Parjs,een stervenden
ninkljk schildhouder(squire)entoenmeteene held voorstellende,ondersteuuddoordengenius
zending naar Genua belast.In 1374 zag hj des roems.Daarna leverdehj een standbeeld
zich benoemd t0t controleur der belastingen,
0n deze betrekking bezorgde hem niet alleen
veclgeld,maar ook zooveelledigen tjd,dat
hj ongeveer 50000 verzen kon achterlaten.

van Napqleon T,hetwelk in de zaalvan het

Wetgevend Ligchaam werdgeplaatst,- een

bas-relièfvoor het binnenplelnvanhetLouvre,
de Dichtkunstvoorstellende,- hetstandbeeld
Zoowelbj Ednarda1sbj diensopvolger.
m- van den Vrede in de Tuilerieën,- datvan
cAtv# 11 stond hj in hoog aanzien,zoodathj Cineinnatusvoor de vergaderzaalvan den Se-

meermalen a1sçezantnaarFrankrjk enItalië naat, en een grootaantalborstbeelden.Zjne
werd afgevaardlgd.Hj behoorde tOtde partj kunstw erken onderscheiden zich door eenvouder W icliëeten, en daar deze in 1382 ver- digheid en waarheid, door bevalligheid en

kracht. Hj overleed den 19den April 1810.
Zjne echtgenoote Elise GJNX was eene uitsteCh
kenaudol
deschi
der
es.
rl
(Antoine), een Nederlandsch
wjsgeer en wis-en uatuurkundige,werd geeene wraakoefening der zegevierende tegen- boren te Theux in deBelgischeprovincieLuik
partj. Daar hj echtergehuwdwasmeteene op den 8sten Ostober 1749,bezochtdeLatjnvolgd werden, nam hj de wjk naarHenegouwen.Toen hj zich vervolgensheimeljkin
zjn Vaderland waagde1weyd hj inhechtenis
genomen en verloor plotseljk zjne bedieningen en zjne inkomsten.Zjnevernederingwas

zuster der gemalin van den hertog Jan ran scheschoolteMaastricht,daarnadehoogeschool
Zlz?cl.
vfer, nam de ongelegenheid,waarin hj te Franeker en werd in 1779 door de W aalzich deswege bevond, weldra een eindc,- sche Synode t0t proponent bevorderd.Nadat
vooraltoendezoon vandenhertog,Hendrik IV hjgedurende7Jaarhetpredik-ambtteLeiden
(Boliniqbroke), den troon beklom.Hetschjnt waargcnomen en zich op onderscheidene we-

echter,datCl
tauoer inmiddelgrustig zjn ver- tenschappen toegelegd had,werd hj in 1786
bljf hield op het kasteel Donnington.Hj benoemd t0thoogleeraar in dewjsbegeerte,
overleed te Londen den 25sten Odober 1400, logica, bovennatuur- en sterrekunde aan do
en werd in W estminster-abtdjbegraven,waar hoogeschoolteFraneker,enaldaarhetvolgende

zjnebewonderaars 150Jaarlatereengedenk- Jaareershalvebegiftigdmetden titelvanmeesteeken ter zjner eere hebben opgerigt.Tot ter in de vrje kunsten en doctor in de wjszjne dichterljke voortbrengselen behooren: begeerte. Hj hield ambtshalve onderscheidene
XTroilus en Cressida''en rThehouseoffame'') Latjnscheredevoeringen,welkeechternietin
welke pavolgingen zjn van de verhalen van druk zjn versehenen,deed groote reizennaar
Wocclcclp, vool'ts: g'restament oflove'')eene verschillende staten van Europa,werd in1795
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lid van deHaarlemschoMaatschappjvanW etenschappen en legde in 1807zjnebetrekking
neder.HjWoond:achtereenvolgensteAmsterdam en teBeverwjk,en wildezich in 1819
te Leiden vestigen.Het Overljden van zjn
vriend Brl
jgmans bragthem evenwelt0tandere
gedachten.Hj ging wederopreis,dochkocht
ln 1823 het buitengoed Postrustnabj Haarlem.alwaarhj Op den zostenFebruarj 1824
overleed.
Chaudordy(Emile,graafvan),eenFransch

ment à celui de Bayle (1750- 1756,4 dln
f01i0)'' - alsmede een aantalleerredenen en
vertalingen.
George k%amnël de OJ
,
tKC4
Je.
PCJ, een halven

zjner regtsgeleerde studiën als surnumerair
aan het departementvan Buitenlandsche Zaken geplaatst.Hieronderscheiddehjzichdogr
jveren bekwaamheidzoozeer,dathjspoedig

schappj van Nederlandsche Letterkunde en
van de Hollandsche Maatschappj van W etenschappen te Haarlem benoemd,terwjldeAca-

gesteld,behoordehjweldrat0tdegunstelingen
van hetTweedeKeizerrjk.onderdenminister
Drouyn de ZAIy: bekleeddehj den hoogsten
rang bj het departementen behield dien t0t
aan den val van het Keizerrtjk.Toen Jules

heefthjeenigeleerredenen uitgegeven.- Zjn
zoon JaeqnesSàzlrt
ydeDompierredeCMVJ/%
*e
*
werd in 1849 predikant te Amsterdam.
Chaulieu (GuillaumeAmfryede),deFran-

neefvan den voorgaande.Hj wasgeborenden
26stenJulj 1;73 teAmsterdam,studeorde a1daaren werd in 1:93 proponentbj deW =lsche synode.Achtereenvolgens werd hj predikant te Breda,Delft en 'sHage,enoverleed
hier ter plaatse den 4den Junj 1839.Hj beantwoordde in 1806 eeneprjsvrug van het

staatsman,belast met de portefeuille vanBui- Zeeuwsch Genootschap van W etenschappen
tenlandsche Zaken in hetComitéderNationale over Apollonius'
pll Tkyana,enwerdt0tlidvan
Verdediging,werd in 1855 na hetvoleindigen gemeld Genootsehap alsmede van de Mu t-

dêmische Senaat te Groningen hem eershalve
bevorderd werd.Vçrvolgens aan hetH0fvoor- dendoctorsgraadindeletterentoekende.Voorts

Fcerd na de capitulatie van Sédan en devlugt
der Keizerin hetbestuur van Buitenlandsehe
Zaken Op zich nam , verwisselde Cl
taudordy
intusschen aanstonds van kleur en behield als

dck Anaereon genoemd,werd geborenin 1639
te Fontenay en verwierftdoor de gunstvan
den hertog van TQI#JI/: en diensbroeder,den

groot-prior van Malta,de abtdj van Aumale
en eenige anderegeesteljkebedieningen,die

een bekwaam ambtenaarzjn post.InSeptem- hem eenjaargeld Oybragten van 30000 livres.
ber1870ging hj metdeDelegatiedernieuwe Hj vestigde zich ln den Temple,hetpaleis
regéring naar Tours en in Januarj daaraan- van genoemden hertoy,en bragtzjne dagen
volgende naar Bordeaux, en wè1als plaats- doo1.met hetvervaardlgen van een aantalbevervanger van Jnles Ftzrrd.Zjn naam werd vallige gedichten, die getuigenis geven van

bekend doorzjnebeide circulairesvan10Oc- zjne levendige verbeeldingskracht,van zjne
tober 1870 aan de verschillende mogendheden onuitputteljke geestigheiden vanzjnmeestervan Europa Omtrent den afstand van den El- schap over de taal.Zelfsinhoogenotlderdom,
zas en Lotharingen.N0g andere belangrjke door podagra gepjnigd en van hetlichtder
stukken werden door hem uitgevaardigd,z00- Oogen beroofd,deed hj zjne levenslustigeliea1s het protest tegen de beschuldigingvanden deren hooren. Hj overleed den 27sten Junj
Bondskanselier van Duitschland, dat de ge- 1720.ZjnegedichtenzjnteAmsterdam in1724
vangen genom en zeelieden eene slechtebehan- en 1733 uitgegeven.
deling hadden ondergaan enz.Zjne bewerin- Chaum ette (Pierre Gaspard),een opge-

gen werden echter door ron .
pi,
g-crck Op eene wonden revoluti
e-man,werdyeborenteNevers

afdoende wgzewederlegd,en toen na deOntbinding van het Comite
'van Defensie (Maart
1871) een anderbewindonderdeleiding van
Thiers aan hethoofd der zaken kwam ,verdween de grqyfvan hetstaatkundigtooneel.
Cha*uf
eple. Onder dezen naam vermel@

den W IJ*
.

Jacques Gdorp:de Cltal
t
fepiL,00k Cèfoplaeus
en Calropediut genaamd, een Nederlandsch
gmlgeleerde en een zoon van een Fransch uitgewekene.Hj werd geboren teLeeuwarden

den 24sten Mei1763.Hjontvlngeenegoede0pleiding,tradinzeedienstenwasbjhetuitbam
sten der Omwenteling schrjverbjeenadvocaat
teParjs.Hoewelhjjverigdeelnam aandevergaderingen der Cordeliers en m edew erkte aan
hetdagbladmluesrêvolutionsdeParis''
,bleefhj
lang onopgem erkt.In Augustus en September
1792 wist hj echter doorzjne vurigeredevoeringen de gem oederen desvolks in vlam
te zetten,en hj wasweldraprocureurdergemeente te Parjs,waarna hj zjnnaam met
dien van Anaœâgorasverwisselde.Hj jverde

den 9den November 1702,studeerde teFraneker en werd in 1723 doordeW aalschesynode v00r deOprigtingeenerrevolutionaireregtbank,
bevorderd t0tproponent.Hj werd hulppredi- voor de invoering van de eeredienst derrede,
kant te Amsterdam en daarnaachtereenvclgens waaraan de kerk van Nôtre Dame gewjd
predikant te Vlissingen, te Delft en te Am- werd,- Ja,hj deed zelfshetvoorstel,dat
sterdam )waarhj den3denJulj1786overleed. men vûortaan klompen z0u dragen en niets

Reeds alsstudentgafhj een paarLatjnsche
verhandelingenin hetlicht.Voortsschreefhj:
Lettres sur divers sujets importants dela
religion (1736)'',welkehj 00k in hetNeder-

dan aardappelen eten. Toen hj voortsin de
Hébertisteu eenenieuwe partjschiep,diezich

tegen de meerderheid der NationaleConventie
verzette, deden Robespièrre en Danfon hem ,

landsch uitgaf, - rsermons de feu Jean Bru- tegeljk met zjne medestanders,in hechtenis
tel de la Rivière avec un éloge historique de nemen.Hj werd op den 13denApril1:94gel'auteur (1746)'9l e rNouveau dictionnaire gtlillotineerd.
historique et critique, pour servirde suppléChaum onç en-Bassigny: eene stad in

348

CHAUMONT.EN.BASSIGNY- CHAUVIN.

het Fransche departenaentIlaute Afarne,aan

Chaussees,zie K'
anstt
vegen.

den oostersyoorweg enophetvereenigingspunt Chauveau-bagarde(ClalldeFrallçoisde),
van de Sulze en de Marne, teltruim 7000 een beroemd Fransch advocaat,wèrd geboren
inwoners,heeft in harenabjheid een merk- te Chartres den zlstenJanuarj 1756.rotde

waardig spoorwepviadtlct en binnen haremu- merkwaardigstecliëhten)diehjmetdegrootste onverschrokkenheid t0t het uiterste ver-

ren onderscheidene belanrjkeinrigtingenvan
onderwjs eneenigemerkwaardige gebouwen.
In degeschiedenisis zj bekenddoorhetn=r
hM r genoemde Verdrag,daterden tstenMaart
1814 tusschenRusland,Engeland,Oostenrjk
en Pruissen terbestrjding van NapoleonIge-

dedigde,behooren de KoninginvanFrankrjk,
Cltarlotte Cordayj Brosot en M /anda. Hj
moestechterin den kerkervoor zjnevermetelheid boeten en kwam eerstvrj doorden
9den Thermidor. In 1797 verdedigdehj den
sloten werd voor hetgeval,dat de Onderhan- abbé Brottier. Onder Napoleon I washj addelinyen teChatillon (zieonderdezen naam) vocaat bj den staatsrud, en in 1814 nam
t0tnlets zouden leiden.DatVerdragishoogst Lodewqk X VIII hem Op in den adelstand en

b
elangrjk wegenszjneyevolgen,daardebe- schonk hem het kruis van hetLegioen van
trokkene Mogendheden zlch tevensverbonden, Eer. Gedurende de Honderd dagen bepleitte
om verdere stappen te doen t0therstellingvan hj de z=k van ëen generMlBonnairejwaarhet evenwigt van Europa.Merkwaardir was overhj in 1816een rExposésimpleetfidèle''
voorts dewjze,waarop de onderhandellngen in hetlichtgaf,- in 1826werd hj lid van
gevoerd werden. De vertegenwoordiger van heth0fvan cassatie doch legdeeenpaarlaar
elke mogendheid onderhandelde met die der3 daarna zjnebetrekklng neder,enoverleedden
overige, zoodat er eene reeks s'an geheime 29stenFebruarj 1841.Hjheeftonderscheidene
tractaten ontstond. De hoofdzaken van het regtsgeleerde geschriften in het licht gegeven.
algemeene verbond hadden in, dat elk der
Chauvelin (BernardFrançois,markiesde),
Mogendheden tot bovengem'
eld doel 150000 een Fransch staatsman en redenaar,geboren
soldaten inhetveldmoestbrengen,enEngeland den 29sten November 1766,ontving zjne op-

daarenboven eeneJaarljksche subsidieleveren voedingaan demilitaireschoolteParjs,werd
van 5 millioen pond sterling,enwerdéénvan daarna geplaatst bj het leger, en was een
haardoorFrankrjk aangevallen,dan z0uelk jverig voorstanderderOmwenteling.Hjlegde

der overige 60000 man hulptroepen,waaron- zo0 groote bekwaam heid M n den dag,dat
der 10000 man ruiterj,t0tbjstand zenden. Dumowrie, hem als gezant naar Londen afHet verdrag, voorden tjd van 10Jaren ge- vaardigde, - hoewel volgens anderen Talsloten,werd geteekend door Metterniok,Ca8t- leyrand eigenljk de gevolmagtigde was.
Toen Engeland, na den t
lood van Lodelerectg:,Hardenbery en Nesselrode.

Chaussard (Pierre Jean Baptiste), een '
l
tsk XVI, alle betrekking mèt Frankrjk

Fransch revolutie-man,tevensdichterenproza- afbrak,keerde Cl-unelin derwu rts terug.l)e
schrjver,werd geboren te Parjsden8sten0c- mannen van hetSchrikbewind vonden hem te

tober 1766,wjddezich aan de regtsgeleerde voornaanzen te zachtnAoedig weshalvehjt0t
practjkjdoch volgdetevenszjne neigingt0t aan den 9den 'rhermidor in den kerker werd
de letterklm de.Reeds in 1787 maakte htJ
'op- opgesloten. Na den 18den Brumaire werd kj
gang door eene 0de op den heldendood van lid van het tribunaat en jverde met krt
wht
den hertogvan .
fr'
ldoz.
:p
.
n'
i/k.TweeJaarlatergaf tegen de aanm atiging van den EergtenConsul,
hj zjne p'
rhéorie des lois criminelles''in het zoodat Napoleon hem verwtjderdedoorhem tot
licht, verdedigde in onderscheidene brochures prefed van hetdepartementLystebenoemen.
de beyinselen der revolutie en waslid der Hierwashj 8Jaartotzegenvanflebevolking
redadle van hetdagblad nLa Sentinelle''.In werkzaam,werddaarnatotlidvandenstaatsraad
1792 zond het ministérie Lebeun hem naar benoem; en ging vervolgens a1s intendant-geBelgiëj o1n er revolutinnaire denkbeelden te neraal naar Catalonië. De onspoed van het

verspreiden,maarhj gedroeg zichdu rbjz00 Keizerrjk bragt hem weder teParjs,waar
onhandig,datDltmowriezhem terugriep.Daarna hj na de Restauratie door het departement
werd hj secretarisvan den mail'evan Parjs, Côte d'Or t0t lid der Kamer van Afgevaarvervolgens van het Comité de Salut Public, digden gekozen werd.Hierbehartigdehj a1s
en eindeljk secretaris-generaalbj hetminis- een schitterend redenaar de zaak des volks
têrievan onderwjs.Kortdaarnalegdehjdeze tegenoverde Bourbons,moestin 1829wegens
betrekking neder, om zich onbelemmerd aan ziekte zjn mandaat nederl
egren,begafzich
de studie tewjden,werdin 1803 achtereen- echter na de Julj-omwentellng weder dervolgens hoogleeraar in de fraajeletteren te waarts,en overleed op den 9denApril1832.
Rouen, te Orleans,te Nîmes en te Parjs, Chauvln (Etienne),eenverdiensteljkgodmaar zag zicb door de Restauratie van zjn geleerde en wjsgeer,werd geboren te Nlmes
ambtberoofd.Hj overleed den 23stenJanuarj den 18den April1640,zag zich keroepentot
1823.Vanzjnegeschriftennoemenwj:rDel'Al- Hervormd predikant,maarverlietzjn vaderlemagneetdela maisond'Autriche(1792):',- land na de herroeping van hetedid vanNanDMemoires historiquesetpolitiquesstlrlarévo- tes. Eerst vestigde hj zichteRotterdam en
lution dela Belgique (1793)'',- nDe l'
éduca- ontving later eene benoeming totpredikanten
tion despeuples (1793)7'
, - rleanned'Are,re- hoogleeraar in de wjsbegeerteteBerljn,waar
cueilhistoriqueetcomplet(1806)',- envooral hd den 6den April1725 overleed.Van zjne
ook het leerdicht pEpître sur quelque genre, gesehriftennoemenwj:rDecognitioneDei''con ratiunale sive thesaurus philosophidontBoileau p'a pasfaitmention (1811)''.
oluexi
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cus cum fguris (1692)''- en ,De naturali ter van 00r10g in België, Nverd geboren te
Tarbes in het departenaent llautes Pyrenées
religione(1693)''.

Chauvinism eiseennieuw Franschwoord, in 1808, begafzich reeds vroeg naar de llewaarmede men het gedrag en gevoelen aan- derlanden, waar zjn vader, een voormalig
duidt van hen,die metgrenzenlooze bewon- Jacobjn, n3 de Restaurat
ie eene wjkylaats
dering hetoog vestigen op hethuisBonaparte. had gezocht,entoondezichin1830eenjverig
Menmeentnameljk,datzich in 1815 bjhet voorstander der Belgische revolutie. In 1831
ontbondene leger van de Loirc veelsoldaton stond hj reedsaan hethoofdvan eenregiment
bevonden,diedennaam droegenvan Cltanrin- infànterie, klom weldra op totden rang van
alle vurige aanbidders Van Napoleon 1.Die generaal-majooren maakte zich zeerverdienaanbidding is door Seribeten tooncelegevoerd steljk omtreltdeleger-organisatie in België,

in zjn stuk >Le soldatlabotlret
lr'' waarvan weshalve hj er in 1844 doordeKamersop
de hoofdpersoon Cltaurin heet. Na dien tjd de meesteervolle wpzewerd genaturaliseerd.
heefthetwoordpchauvinisme''inbovengemelde In denBelgischenpartj-strjd(zlelel
giëjstond
beteekenis het burgerregtverkregen,J
'a,men hj steeds aan dezjde derliberalen,en beheeft haarn0g uitgebreid doorerelkepartj- lastte zich in 1847 in het kabinet Rogier met
keuze door aan te duiden,die niet op goede de portefeuillevan oorlog. Zjn verzettegen
gronden, maar op een dweepziek gevoel is
gebouwd.
Chaux-de-Fonds, e0n0 stad met 0mstreeks 17000 inwoners in het Zsvitsersclle

verlaging der oorlogsbegrootinq en tegen het
bestraFen van een majoor, d1e deschutterj
beleedigd had,beroofdehem van zjnepopulariteit, zoodat hj in 1850 afstand deed van
kanton Netlfchâtel,is een der belangrjkste zjn ambt. W egens uittartende woorden,
zetelsvandehorlore-makerj.Voortswordener t0t een afgevaardigde gerigt, werd hj ook
vele gouden en zllveren sieraden,snjwerk gesehorst in zjne militaire betrekking.Doch
geëmailleerde voorwerpen enz. vervaardigd, reeds in 1852 benoemde deKoninghem weder
t0t luitenant-genoraal en t0t commandant der
en ditalles brengter veelwelvaart.
Chaves(EmanuêldeSilvqraPintodeF0n- 4de militaire divisie, en den gden April1859

seca,graafvan Amarante,marklesvan),devoor- wederom t0tministervanOorlog.Hjbekleedde

numste bewerker der Portugésche omwente- dien post t0t in 1866,en stond hem toen af
ling, die de herstelling van het absolutismus aan generaalGoethals,daar hj zjnebekomst
en de verheëng van dOm M i
guè'
ltendoelhad, had van de stormen,die de groote kosten ter
werd geboren te Villareal,in Portugal,trad verstûrking van Antwerpen,de vorming van

vroeg ln krjgsdiensten streed dapperin den een Belgisch-Mexicaansch legioen van vrjwilonafhankeljkheids-oorloq van 1809 t0t1814 ligers en zjn tweegevechtmethetKamerlid
op het Pyrenésche schlereiland. I11 1823 be- Delaetvan Antwerpen hem opdenhalshadden
streed hj de constitutionêlepartj e11verhief, gehaald.Hj werd weder divisie-generM len
ondersteund door koningin Cltarlotte en door adjudant des Konings,en toen hem in Julj
de clericalen, te Villareal de vaan van den 1870,bj hetuitbarstenvandenDuitsch-Franopstand t0t vernietiging der constitutie.Hj schen oorlog,het opperbevelOver de troepen
vestigde bj Chaves zjn hoofdkwartier en werd toevertrouwd ter handhaving derneutravormde eene soort van bestuur, aan w elks liteit des lands, legde hj op nieuw eene
hoofd hj denaartsbisschopvanBragaplaatste, ongenleene bekwaamheid Mn den dag.
waarna hj eene belangrjkezegepraalbehaalde Checks,zie Cltequer.
b: SantaBarbara.Nadatd0m Miggbëlt0tlkoning Cheduba of M edoeba is een eiland van
was uitgeroepen,trok hj in triomfnaar Lis- Britseh Achter-lndië in de Golfvan Bengalen

sabon en Yverd er t0tsaarkies van C1Jrd: be- en voor dekustvanArracan.Hetheefteenvulnoemd.Toen echter in 1826 deconstitutionéle kanischen bodem , die uitnem end geschiktis

paxtj weder de overhand verkreeg en d9m v0or den rjstbouw , en teltongeveer12000
Mi-qW lzjnehoofdstadverlaten moest,kwam inw oners.
Cltares daartegen in verzet,proclameerde te

Villaxeald0m Miguè'
lt0tabsoluutkoningvan
Portugal, de konlngin-moeder t0tregentesen
vormdeeeneregêrings-juntateTavira.Hoewel
hj overhetgeheelvoorspoedigstreed,verloor
hjtochhetvertrouwendersoldatenenlegdehet
Opperbevelneder.Laterverscheen hjmeteene
bende guérilla'sin hetstrjdperk,doch moest
naar Spanje de wjk nemen,vanwaar hj
zich naar Bayonne begaf. Toen d0m Pedro
later zjn broederd0m M i
quëlt0tzjn plaatsvervangerbenoemde,spande Cltaveszjne pogingen weder in, Om dezen t0t onbeperkt
vorstte verheFen.Hj werd in 1828 naarhet
Hof geroepen, maar ondervond hier zooveel
Ondankbaarheid, dathj t0tdiepezwaarmoe-

Cheiranthus L. is de naam van een
plantengo lachtuitdefamilie der kruisbloem i-

gen (Cruciferae);het onderscheidt zich door
ljnvormige,nagenoegvierkantigehaauwen en

eivormige,zamenyedrukte zaden.Hetomvat
een aantaltweelarlgeofoverbljvendekruiden
enheesters,diealssidrplantenwordengekweekt.
De gewone -l'
=à!o:vlofviolier(C.CheiriL.4
m et w elriekende gele, bruine ofpaarse bloemen groeit op steenachtige plaatsen en oude
muren in het zuiden van Europa en 00k we1

bjonsenbloeitvanMeiafbjkansdengeheelen

zomer. De bittere bloemen werden weleer
onder den naam van Inloren CFzdiritegen verstopping en hieruit voortspruitende ziekten
gebruikt.Men heeft van deze planteenaantal

digheid vervielen den 7den Maart 1830 over- verscheidenheden,die bj de bloemkweekers
leed.
onder verschillende namen bekend zjn. De

ge -=rJ!- (C.fruticulosus Z.)
Chaz/ (Pierre EmanuélFelix de):minis- heesteracltti
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meteenheesterachtigenstengel,lancetvormipe, kroon mettalrjke meeldradeneneenehaauwspitse,van onderen grjze bladerenenkantlge vormige,z-kleppige zaaddoos met vele aan

takken is0ok in 0ns Vaderland op oudemuren eenmlddenschotvastgehechtezaden.Hetomvat
te vindent - en C.-f4JJFJI1 L'Herit.groeit overbljvendegewassen meteen geelmelksap.
op Madeira en Tenerife en onderscheidt zich Daartoe behoort de stinkende.p'
?
4?
,
t
l
e (Chelido-

doorfraajebloemen,dieeerstgeel-witofgeel,
laterblaauwachtig-rozenrood van kleurzjn.
Chelard (Hippol
yteAndré JeanBaptiste),
een verdiensteljk Fransch componist,werd
geboren te Parjs den lstenFebruarj 1789,
genoot zjne opleiding aan hetconservatoire
aldaar, werd in 1806 lid van hetorchestder
opera comiyue en begafzich op ltosten van
de Académle, diehem den grooten prjshad
toegekend, naarRome.Te Napelsschreefhj

nium majusL.4,eeneopgaandeplant,dieomsïreeks eene Ned.el hoog wordt,in 0ns Va-

derland algemeen onder hapen enz.groeit,
t0t aan den schier sqilvormlgen wortelmet

geel melksap gevuld Is, diep vindeelige bladeren met'stompe lobben en bloemschermen
met gele bloemen draagt. De wortelen het
kruid worden in de geneeskunde gebruikt,en
daaruit wordt 00lt een extract bereid. Het
gele melksap werkt in kleine giften prikkelend op de afscheidilzgswerktuigen,zoodathet

zjneeersteopera yetiteldrLacasadavendere
(1815)'' diemet bpval werd ontvangen.Hier bjverstoppingentepaskomt.Inzeergrootegifvormdehjzich onder deleiding vanPahiello, ten heefthetechtereenenarcotiseheenbjtende
Fioravanti enz.!keerdei
n1816teParjsteru,
j werking eniszeergevaarljk.Deoudenhielden
en bragt er zjnetragischeopera pMacbeth het voor een specifek middeltegen de lever-

met goed gevolg ten tooneele.Afgunstige za- ziekte.Hetlevertook eenegeleverfstofengemenspanningen leidden hem t0t het besluit, l
jktingedroogdentoestand eeniqzinsopgutteom zich naar Duitschland te begeven,waar gom. Voorts heeft men C.laoIniatum * ïI!.,
hj zjn sMacbeth''gedeelteljk omwerkte en die zich door meerdere rankheid der deelen
te Miinchen deed opvoeren4ditstukverschafte en di
eper insnjdinren onderscheidt, ook in
hem aldaar debetrekkingvanhofkapèlmeester. 0ns Vaderland groelt,doch door velenslechts
v
o
o
r
eone verscheidenheid van Chelidonium
W ederom echter begafhj zich naar Parjs
en schreef er de opera comique pLa table majusgghouden wordt.

et le logement'',en in 1830 vertrok hj naa# Chellus (Maximilian Joseph),eenuitsteMqnchen, waar hj rDeux fois minuit'' en kend Duitsch heelkundige, werd geboren in

DL'
étudiant''vervaardigde.Naeen kortol!ont- 1794 te Mannheim , studeerde aldaar en te
houd te Erfurt werd hj benoemd t0tdlrec- Heidelberg en verwierfreedsin 1812 den docteur van de Duitsche opera in KingsTheatre, torsrang. Nadat hj zie'
h te Miinchen en te
alsmede in den Drurylane-schouwburg teL0n- Landshut verder geoefend had werd hj in
den.Sedert1832vertoefdehja1skapelmeester 1813 geneesheer aan het hospitaalin IngolderphilharmonischeconcertenteAugsburg,tot- stadt.Zoodra hj van eenetyphus-ziekteherdathj in 1839 voorlevcnslangbenoemdwerd stelt
l was,trok hj in hetvolgendeJaarmet
t0tmuziekdiredeur der kapèlvan den groot- het leger naarFrankrjk.Na hetsluiten van
hertog te W eimar.In 1834 voerdehj dehel- den vrede bezochthj dehospitalen te W eeden-opera rDieHermannschlacht''tentooneele, nen , begaf zich ill 1815 w ederom naar
en te W eimar in1839pM itternacht''enin 1841 Frankrjk en vertoef
de na zjn teruçkeer,
XScheibentoni''.Daarenboven schreefhj vele achtereenvolgens te Göttingen,te Berldn en
te Parjs.Vanhier werd hj in 1817 als buimiCh
ssen
,cantajesen liederen.
elidonlne is eene alcaloïde, wellte tengewoonhoogleeraar in degeneeskundenaar
tepeljk met de ehelerythrinevoorkomtin de H eldelberg beroepen,alw aarm enhem in 1819
stlnkendeqouwe (Chelidonium majusL.)!be- t0t gew oon hoogleeraar benoem de.In 1821
paaldeljk ln den worteldierplant,waarultzj werd hj hofraad,in 1826 geheim hofraad en
door middel van verdund zwavelzuur verkre- in 1841 geheimraad,en in October1864 logde
gen wordt.Zj onderscheidtzich van laatstge- hj zjn professoraatneder. Clteliusheeftdoor
noemde - van de chelerythrine - door hare zjnebelangrjkevoorlezingen een grootaantal
onoqlosburheid in water;voorts is zj niet heelkundigen gevormd. T0t zjnemerkwaarverglftigen vormtkristalliseerbarezouten.Che- di
qste qeschriften behooren: pllandbuch der
lerythrine in poedervorm veroorzaakteenhevig Chlrurgle (8ste uitgave 1857,2 dln)',- en
niezen, wordt door zuren rood gekleurd en DHandbtlch derAugenlleilltunde (1844)''.Zjn
vormt daarmederoodezouten.Hetchelidoninezuur komt als kalkzout Ketappelztlur en ftlmarzuurvoor in het sap van de gouwe,kristalliseert in kleurlooze naalden en vormt

zoon Franz ClW1.$,buitengewoonhoogleeraar
indaheelkundete Heidelberg,schreef:pueber

die Amputation am Fuszgelenk (1846)'',
DUeberdasStaphylom del'Hornhauttl847l''enz.
eigenaardige zouten.In denbloeitjdderplant Chelm sford (Frederick Thesinger,lord),
bevat hetsap de grootste hoeveelheid van dat een Britsch staatsman,de zoon van 0en planzuur. Daarin vindt men bovendien hetcheli- ter op het eiland St.Vincent,werd geboren
doaclf/zïlej eene gele kleurstof,die in water te Londen in 1794.Aanvankeljk diendehj

moejeljk oplost, bitter van smaak isen in alszee-oëcier,doch toen zjne vaderljke b()zitting op genoem d eiland door vtllkanische
kristallep kan verkregen worden.
Chelldonium L.ofgon'
t
veis denaam van uitbarstingen verwoest en hj hierdoor van
den ylantengeslachtuitdefamiliederPapave- zjn vermogen beroofd was, zag hj om
racebn;het onderscheidt zich door een 2-b1a- naar winstgevenderbetrekking en studeerde in
eigen,afvallenden kelk,eene 4-bladigebloem- de regten. W eldra werd hj door zjno wel-
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s
yrekendheid een zeergezochtadvocaat,zag is bestemd t0t opleiding van zeelieden, en
zlch in 1844 gekozen t0tlid van het Parle-

uitChelsea wordt eengrootgedeeltederhoofdmentenbenoemdt0tsollicitor-gel
zeral,waarna stad van water voorzien. Verder vindtmen
hj in 1845debetrekkinrvanattorney-general er een tuin,door Sloane aangelegd,metmeer
aanvaardde.Na de aftredlng van Peelverloor dan 6000geneeskrachtigeplanten,terwjlo0k
hj dieen was in hetParlementeen steunpi- de Cremorne-gardens, eene geliefkoosde uitlaarderTory-pal'
tj.Bj de optreding van het spanningsplaatsvanLonden'sbevolking,aldaar

ministérie Derby (1852) werd hem wederom gelegen zjn.

het ambt van attorney-generaltoevertrouwd,
Cheltenham 9 eene stad en badplaats in
waarvan echter de valvan het Tory-kabinet het Engelsche graafschap Gloucester,aan de

hem weldraberoofdo.Bijdehernieuwdekomst
van Derby t0thetbewind werd hj geroepen
tot de hoogste regterlgke waardigheid, t0t
die van lord-kanselier,welke hj onderden
naam van lord Cklzlybr# Mnvaardde en t0t
in Junj 1859 bekleedde.
Chelone, eene nymf, bleef volgens de
oriekschefabelleerweg bj hethuweljksfeest
van Zeus(Jupiter)metHere(Jun0)en dreef
daarmede den spot,zoodatHermes(Mercurius)
haar met hare woning in de rivier stortte,
waar zj,in eene schildpadveranderd,steeds

Chelt en aan den westeljken voet derCots-

wold-heuvels in eene bevallige landstreek en
in een aangenaam klimaatgelegen,wordt in
het badsaizoen door de Engelsehe aristocratie

druk bezocht.Zj wasin 1750 n0g een dorp
entelde in 1861 reedsbjna 40000 zielen.Er
zjn 31kexkenenkapèllen,onderseheideneinrigtingenvanonderwjs,smaakvollebad-hâtels,
salonsenwandelplaatsen,benevenseenschollwburg. De baden bevatten er keukenzout,

zwavel,jzer en kalk en hebben veelovereenkomst met die van Spa.Zj zjn in 1716

ontdekt,maar eerstin 1738 voor gebrtlik geChelone L.is een plantengeslacht uit de schikt gemaakt.
familiederScrophularineënenOnderscheidtzich
Che
Ch
mie,zjekheikunde.
door een s-bladigen kelk en eene lipvormige,
em ityple noemtmen eenedoorC.TG!,
haar huis op den rug moetdragen.

buikige bloemkroon met een schildvormigen goudwerker te Kopenhagen,uitgevondeneme-

helm.Het omvat overbljvende kruiden,die thode,om reliètylaten te maken van zink,
vooralin Noord-Amerika en Mexico groejen. koper enz.ten behoeve van de drukpera.Dit
Yan de soorten vermelden wj Cltelonebar- geschiedtop devolgendewjze:op eene gebata Cl'
p. met een Onbehaarden stengel ter pnljste zinken ot
'ltoperen plaat wordtdoor
hoogte van 1 Ned.el,lancetvormige bladeren etsen ot'gravéren eene schets gemaakt,waaren vermil
joenroode, in aren gerangschikte van de pers afdrukken za1 leveren. Daarna
bloemen, in Mexico groejende, waarde in- worden de ljnen,doorde kunstaangebragty
boorlingen, haar als een maagmiddel gebrtli- gevuld met een gesmolten metaal.Als nu de
zL.metlancetvormige,spitse oppervlaktedoorpoljstinggeheeleFen isgeken,- C.,gltzyrt
bladeren en fraaj: witte,in aren geplaatste worden, aanschouwt men de teekening in
bloemen,inVirginiaenCanadatevindenendes- de ljnen van laatstbedoeld metaal,en als
geljksalsmaagmiddelaanbevolen,- C..
fz
yoz?i m en nu de plaat dompelt in verdund salpeP'
arelt-, die 2 Ned. el hoog wordt,langwerpig-ronde, spitse bladeren en rozenroodc,
eindstandige aren draagt, en in Carolina te
huis behoort, - en C. speeiosa A'
prf.Angl.
met beneden eironde, boven hartvormige bladeren en sehoone roode bloem en, eene der
fraaiste sierplanten in hethertbtsaizoen.Een
Mntalsoorten,die zichdooronvruchtbare,behaarde meeldraden en ongevleugelde zaden

terzuur, dat het zink en het koper aantast,
maar dat metaal Ongedeert
l laat,dan is het

duideljk,datdeljnen vallditlaatsteweldra
een relièf vormen. Hoewel deze methode de
houtsnjkunstgeenszinsverdringten nieteens
evenaart, is zj bjzonder geschikt voor het
vervaardigen van kaarten en om trekken.P iél
bragt zjno uitvinding in 1843 tot 1846 te
Kopenhagen op kleine schaalintoepassing,-

onderscheiden, zjn door L'
Heritier metden 0y grootereechtervan 1846t0t1849teLeipnaam van Pentst- on bestempeld.
zlg bj den boekhandelu r Friedlein.In 1850
Chelsea, te voren een dorp,doch thans werd hj geroepen naardestaats-drukkerj te
eene voorstad van Londen op den linkeroever W eenen, doch keerde na verloop van eenige
van de Theem s, bezit breede straten,prach- Jarennaarzjnvaderlandterug.O0kinhetgeo-

tige huizen en om streeks 60000inw oners.Hier graphisch instituutvan J'
ust'
tçsTdrf/zddteGotha
bevindt zich het beroemde Chelsea-hospital heeftmenvyn dieuitvindinggebruikgemaakt.
of het gesticht voor invaliden,in 1682 door
Chem m ls of M em is de naam van eene
Karel11 naar hetbestek van Wren gebouwd. Egyptische godheid, die als een der 8 goden
Er worden 500 personen verpleegd,terwjl van den hoogsten rang onder het zinnebeeld
van daar 70000 elders wonenden ondersteu- van (len b0k gehuldigd werd.De hoofdzetel

ning ontvangen.Hetgebouw metzjneomge- zjnerdienstwasdestad CASA?C
-J,
:ot'Cltemmo,
ving beslaat eene oppervlakte van 60 Ned. door de Grieken 00k PanJppJï# geheeten en
bunders; de groote zaal is 35 Ned.el.lang, op den oosteljken oever v>n de Nglgelegen.
.

10 Ned. el breed en met een groot aantal
veroverde vaandelsversierd.Voortsheeftmen
er het Royal Militarpasylum , in 1801 op
aandringen van den hertog van York gesticht;
daarin worden 1000 ouderlooze soldaten-kinderen opgevoed. De Ormond-stichting aldaar

VolgenshetverhaalvanHerp'#OJ'
?
z:werdenerook
worstelspelen tereerevan Perse'
usnaarGriek-

schçwjzegevierd,omdatdevooroudersvan

dien held van dâârafkomstigwaren.Debouw-

vallen dier stad zjn n0g te vinden bj het
hedendaagsche Akhmyn.
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Chemnitz, eene aanzienljke fabriekstad school,eene njverheids- en eene handwerkin het koningrjk Saksen,ligtin hetarron- school,terwjlvelerleivereenigingenerdienen
dissement Zwickau aan den voetvan hetErts- t0t uitbreiding van wetensc,
hap en beschaving
gebergteen aan hetriviertje,datharennaam en t0tvermeerdering der welvaart.

draagt.Zj bestaatuitdeeigenljkestadende

Chem nitz (Martin),een leerling van M e-

in delaatste10Jaaraanmerkeljktoegenomen
en rondom destad zjn vele fkaajobuitenverbljven gebouwd. T0t de merkwaardige gebouwen behooren erhetvernietlwdespoorwegstation,geraamdop1'/zmillioenthaler,hetwelk

werd geboren te Treuenbriezen op den 9deï

len,half-wollenen half-zjden stoFenleveren,
terwjl 65 fabrikanten in dehuizen deringezetenen 3400 hand-weefgetouwen in beweging
houden.Belangrjltiser0ok devervaardiging
van doek voorregenschermen en van kousen,
terwjl aan een en ander appretuur-inrigtingenjpatroon-fabrieken,ververjen,drukkerjen
enz.verbonden zjn.Voortsheeftmen er25
grootekatoenspinnerjen en38machine-fabrit
lken,in welke laatste bjna 10000 arbeiders
werkzaam zjn,terwjlerlocomotieven,stoomketels en allerlei andere werktuigen worden
afgeleverd.Daarenboven vindtmen er19jzergieterjen,10 fabrieken van scheikundigestoffen1 5 stoûm-steenbakkerjen, 7boekdrukkerjen enz.

guinisDominiin eoenasacra(1561)'',waarin
hj de avondmaalsleer van IAdl
ter tegen de

voorsteden en telde in den aanvang van 1871 Jlg
zcF
z/oz
len na dezen een der meest-baroemde
ruim 70000 inwoners. Het aantal is voo1*al leeraren van hetLuthersche kerkgenootschap

November 1522.Eerstwashj onderwjzerte

Mrriezen aan de oder, daarna leeraar in de
wis-en sterrekunde en studeerde sedert 1545
te W ittenberg en te Königsberg,waarnahj
eerstin 1872 voltooid werd,de llieuwe reaal- in laatstgenoemde stad in 1548 het rectoraat
school,de weefschoolen de beurs,alsmedede verkreeg aan de Domschoolen vervolgens bipx
hoofdkerk,aanSt.J'
ccpùy,
sgewjd,metschilder- bliothecaris werd van hertog Alkeeht '
stukken van IaueasCrllccFl,Oeseren Wohlge- Saksen. Toen eerst legde hj zich t0eop de
- fA.Destedeljkebegrootingbevata1sinkomst godgeleerdheid, nam deelaan den strjd van
enuitgaveeenes0m van400000thaler,waarvan die dagen,begat'zich naar W ittenberg Om er
ruim ïl
,Jt
deaanhetonderwjswordtbesteed.Defà- de voorlezingen van Melanoldon te hooren en
brieknpverheid heeftereenehoogevlugtgeno- werd in 1554 godsdienstleeraarte Brunswjk.
men:erzjn19grootefàbriekenmet1213mecha- In dien tjd schreefhj zjne rRepetitio sanae
nische weefstoelen,dieallerleisool'
tvan w0l- dodrinae de vera presentia corporis et san-

Hervormdenverdedigdey- rafinderrheologiae
Jesuitarum praecipua caplta (1562)''een verslag van de gevaarljke leer dierordez en
toonde zich in het sExamen condliiTmdentini(1565,4 dlnl''een schranderen bestrjder
van de leerstellingen der R.K.Kerk.Naden
doodvan Melanchtonweek hj van de V0V00lens van dien geleerde D;00r en meeraf en
omhelsde de denkbeelden van Lutlter. Met

Mörlin te Königsbery bewerktehj hetpC0rkerkeljk gezagverkreeg,ennadathj in1567
superintendent te Brunswjk was gewordenj
vervaardigdehjeenegeloofsbeljdenis,diedoor
pus doctrinae Prtltenlcae'', dat in Pruissen

Gedurende den Duitsch-Fransehen oorlog de Conventie te W olfenbiittel werd aangenoleed de uitvoerhandeljdie voor eengrootdeel men.Met Andmeaespande hj alzjnekrachten
over Frankrjk gedreven werd,aanvankeljk in,om aan de Fomuula concordiae algem eene

aanmerkeljkeschade,dochhersteldezichwel- geldigheidte verschaFen,ennadathjin1585
dra door hetaanknoopen van meerregtstreek- zjn ambt had nedergelegd, overleed hj op

sche betrekkingen metbuitenlandschehandels- den 8sten April1586. Leyser en Gerhard v0lhuizen.DegewevengoederengaannaarJakan, tooiden de door hem aangevangen pllarm onia
China, Afrika en Amerika, en de machlnes evangeli
orum''.- Zjn kleinzoon Phâlt
àsWoppgz Cltemnitz, geboren den 9den M ei
hoofdzakeljk naar Rusland,Silézië en Bohe- gislav '
m en. De geldmarkt wordt er vertegenw oor- 1605, trad eerst in H ollandsche, daarna in
digd door een paar groote bankiers, door Z#veedsche krjgsdienst, werd dool.koningin
succursalen van andere banken, dool'destads- CltrislinavanZwedent0traadsheeren geschiedbank,diein 1870 nietminderdan 1;1i mil- schrjver benoemd en in den adelstand 0PZ0lioen thaler omzette, en de voorschot-bank, nomen,en overleedin 1678.Hj schreefonder
die m et een Jaarljkschen om zet w erkt van den naam van Hippolitusa.rtz.ps#d:pD eratione
5 millioen thaler. In het groote SP00rW0g- status in imperio nostro Ropano-Germanico
station vereenigen zich de ljnen Aymaberg- (1640,2deuitgave 1647)''.alsmede pDerköChemnitz,Leipzig- zwickau,Leipzig- Riesa, niglich schwedische in Deutschland gefiihrte
Dresden- rhaxand- Freiberg, Hainichen- Krieg (1855- 1859,6dln)''.

Chemnitzer (Iwan Iwanowitsj),de sneverbinding metLeijzig overBurgstëdt,Geit- digste fabeldichter van Rusland,een zoon van
hain naar Borna,ln 1871 in aanbotlw ,thans Duitsche Ouders,werd geboren te Petersburg
(1872)vermoedeljkingereedheidis.De29wjk- in 1744.Aanvankeljk studeerde hj in de geChemnitz en Hof- Reichenbach,terwjleene

meesters van even zooveelstadswjken staan neeskunde,maarbegafzieh weldrain krjgsin regtstreeks verband met dengemeenteraad, dienst en nam,nadathjeenige veldtogtenhad
en 5 vrjwilliger-corpsen vormen er debrand- bjgewoond,in 1769 als luitenantzjn Ontslag.
piketten.

Na eenige reizen en lotsverwisselingen,werd

Tot de inrigtingen van onderwjs behooren hj consul-generaalteSmyrna,waarhjt0teene
er 3 burgerscholen,eene reaalsehoolvan den ongeneesljke zwaarmoedigheid verviel enden
hoogsten rang,een gymnasium ,eenehandels- zostenMu rt1784overleed.Zjnefabels,welke
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veelovereenkomsthebben metdievanLafonfise,verschenen gedurendezjn levenzonder
naam van den vervaardigerinhetlichtenzjn
eerst na zjn dood - in 1799 - metzjn
naam uitgegeven en latermeermalenherdrukt.
Chénier.onderdezennaam vermeldenwj:
Lo,
tisCAJSIr,een Franschgeleerdeen staatsman.Hj werd geboren in 1723 te Montfort
bj Toulouse,begafzich wegenshandelszaken

naar Constantinopel en bekleedde er van
1753 t0t 1764 de betrekking van consul-generaal.Toen in 1767 de vredegesloten wastusschen Frankrjk en Marokkojwerd hj 00k

gevolmagtigde voor eerstgenoemd rjk aan
Partjs terug.Bj hettlitbarsten derRevolutie
behoordehj t0tde gematigdepartjten overleed den25sten Mei1796.Hj sehxeefeenpaar
belangrjkewerken,nameljk:pRechercheshistoriques sur les Matlres et histoirede l'em pire
de Maroc (1787)'', - en rRévolutions de
l'
impire Ottoman ete.(1789)::
.
M arieZ/A JdeO#J?3C:r,eenFransehdichter.
Hj waseen zoon van don voorgaande,werd
geboren te Constantinopelden 29sten October
1762,kwam op jeugdlgen leettjd in Frankrjk, omhelsde eerst de krjgsdienst, maar
verwisselde ze weldra met de beoefening der
letteren. Hj behoorde t0t de voorstanders
laatstgenoemd H0fen keerdeeerstin 1784naar
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tjd vervaardigde hj deberoemde volksliederen:rtze chant dudépart'',hetwelk dooxM eh'
al
op mtlziek werd gebragt,en pveillonsausalut

de l'emyire''.Hj was lid van de Nationale
Conventle en van de volgende W etgevende
Vergaderingen. Bj de behandeling van een

voorstel, om het beeld van M amatin plaats
van dat van Mirabean in het Panthéon te

plaatsen, maal
tte hj zich bj deaanhangers

van eerstgenoemde verdaeht,doch de9deTher-

midorbragthem redding,en ook zjnq'
rimoléon''werd opgevoerd.Zjnestaatkundlge tegenstanders,diehem verweten,dathj mede
oorzaak was van de veroordeeling van <jn
broeder,beantwoorddehjmetdehekeldichten:
rEpître sur la (lalomnie''- en pLe docteur
Pancrace''. In 1802 werd hj lid der Academ ie maar bem oeide zich Tveinig naeer uaet

deyolitiek.Zjnesatirerluesnot
lveauxsaints'',
in dledagen gesc'
hreven,istegen Cltatealtbriand

gerigt; zjn drama rcyrus'' haalde hem de

ongenade Op den hals van N apoleon,zoodat

zjn laatste en bostetooneelwerk pribérius''
niet Opgevoerd moyt worden.Hj bekleedde
(lo betrekking van lnspedeur-generaalvan het
onderwjs,doeh legdehaarneder,toen Napoleon t0tkeizer werd gekroond,- seflreefeen
D'
ln
ableau historique des progrès de la littéra-

tt
lrotkançaisedepuis1789(1834,6deuitgavel'',

der Revolutie, doch deze Fi
ng hem te ver, e11 overleed den loden Januarj 1811.Zjne
en naar men meent,was hiJde opstellervan gezamenljke werken zjn in 1826in 8deelen
het beroep van Lotlewl
jk kVI op hetvolk. uitgegeven.
Op dien grond werd hjaangeklaayd en den Chenille is een Fransch woord?hetwelk
25sten Julj 1794geguillotineerd.W elnigeuren r'ltps boteekent, doch men geeft dlen naam
vöôr zjn dood sehreefhj n0g eenige f'
raaje 00kaan ruig zjden Ot'ltatoenen band,datop

élegieën.Zjne verzamelde gedichten zjn in 00130 rtlige rups geljkt, fabriekmatig vervaar1834 in 2 deelen verschenen,en 00k van zjne digd en t0tboordsels,belegsels enz.gebruikt
gesehril'ten ill proza is in 1840 eene uitgave
bezorgd.
M arie Josepltde Cltlnier,00n Fransoh diöhter en een broeder van den voorgaande.Hj
werd geboren te Constantinopelden 28stenAugustus 1764, begaf zich reeds vroeg naar

wordt.

Frankrjk,werd eroëcierbj dedragonders,
maar nam weldra zjn ontslag, om zich onverdeeld aan de fkaaje letteren te ktmnen
wjden.Zjneeerste stukken van dram atischen
inhoud,rEdgar0tllepagesuppos(1785)''en rAzémire'' vonden geen bjval- vooral
niet bj het H0f,zoodat Clténier zich aansloot
bj de voorloopers derOmwenteling,'tgeen
hem zoo zeer ten kwade werd geduid,dat
hj v00r de opvoering van pllenriVIII''en

wj1debloemkroon ontbreekt,demeeldraden
op den bloemdekbodem bevestigd zjn, het

CharlesIX''geen toestemm ing k0n bokomen.
De lustt0thetverbodenewerdeehterw akker,
en Cklnier w ist het m et hulp van Danton
zoover te brengen,dat rcharles IX''den 4den
November 1789 vertoond werd. Talma trad
daarin voorde eerstemaalopineenehoofdrol,
en vooraleene aanbeveling van M irabea'ttwas
ool'zaak,dat aan het stulteenl?uitbtlndiget0()-

Chenopodiaceën is de naam van eene

plantenfamiliemetkleine,onaanzienljke,tweeof éénslachtige, alleenstaande of in trossen
vereenigde bloem en, en een m eestal s-deelig, aan den voet buisvormig bloemdekjter-

vrachtbeginsel vrj of met den kel
k zamengegî'aeid, de stamper 2- of 4-deelig, zelden
enkelvoudig, de vrucht droog en vleezig

en somttjds besachtig is.Zj telteen 500-tal

soorten in meer dan 50 geslachten, die in
alle wel'elddeelen,m aar vooralin hetnoorden

van Europa en Azië vertegenwoordigdzjn,-

m eestal kruiden, heesters of halve heesters
met afw issolende,zeldentegenoverstaandebladeren. Somm ige leveren gezoehte groenten,

zooals spinazie en meldetandere zjn broodplanten,zooals Chenopoditlm Quinoa.Eenige
bevatten zouten en geven na de verbranding

koolzuur natron, bepaaldeljk die soorten,
welke a'
an hetstrand groejen.Cerozylon Salsola TAIAIS. bevat zulk (3f?ne lloeveelheid na-

Juiching ten deelviel.Toen voogdehj zich tron, dat de ast!h dier plant,verm engd m et
met hart en ziel bj derevolutionairepartj schaponvet, eene zeer goede zeep oplevert.
en dichtte nog meer stukken, die de t0()n- opmerkeljk is voorts hetsuikergehalte v:n
malige opgewondenheid bevorderden.W eldra den beetwortelen de belangrjkheid van dit
evenwelwcrden zjn pcajusGracchus''enzjn gewas als veevoeder.
Timoléon'' verboden, en dien ten gevolge
Cllenopodium ofganzevoet is het voorginghj overt0tdegematigdepartj.Indien naamste plantengeslacht uit de tàmilie dcr
Y.

23

354

t

CHENOPdbIUM- CHERBOURG.

Chenopodiaceën. Het omvat kruiden met afCheques of checks heeten in Engeland
wisselende, gesteelde bladeren en kleine, in bankiers-ofkassiers-brief
jes,die aan den be-

hoofdjes,aren,bjschermenenz.gerangschikte zitter (t0 the bearer)op zigtbetaalbaarzjn.
bloemen.Deze laatstezjn ôftweeslachtig ôf Het is in Engeland voor kooplieden en zelfs
gemengd twee-en eenslachtig en bezitten een
s-deelig bloemdek, dat later in verdroogden
toestand de kleine,vleezige,éénzadigevrucht
omhult.De soorten komen 0ok in 0nsVaderland ingrooten getale voor.Du rtoe behooren

voor particulieren een zeer gewoon betaalmid-

die veelmeel bevatten,ktmnena1sgierstworde
n geqeten.C.cwf&lzllfMclzl L.,in Pennsylvanie groejende w ordt aldaar teyen de
wo- en'gebruikt,terwjlmen onzen lnheemschen stinkenden ganzevoet voorschreeftegen

springt in de bergen van Auvergne,stroomt
eerst noord- dan westwaarts en stort zich

del. Ieder heeft geld gedeponeerd bj zjn
bankier ot'bj eene bank;hj ontvangteen
boekjemetcheques,vult,zoohjeenebetaling
te doen heelt, het bedrag in de cheque in,
degladzadigeN lzepdf(C.album L.)metwit- teekent het,scheurt haar af, en zoo bljtt
bestoven, eironde, grofketande bladeren en deze als circulatiemiddelenkele dagen in 0mregtstandig getakte bloemtrossen,- de veel- lo0pjtotdathetterbetalingwordtaangeboden.
zg#k:gœnzeroet(C.polyspermum L.
)metgaaf- De vorm van de chequeisaldus:boekleNO.,
randige, eironde, stompe bladeren en gegafl cheque NO@
felde bjschermenj - de ntinkendeo
çllzeeodf Het bankershuis N.N.ofeeneJoint-stock(C.foetidum) met liggenden stengelen ruit- bank te X betale aan toonderde s0m van ....
vormig-eironde, grjs-bestoven bladeren, die gulden, om daarvoer de rekening tedebiteren
naar bedorven haring rieken,- endealgoede van (naamteekeningj.
llze'
t
lpef(C.bonusHenricusL.4met3-hoekig- Betaalbaar (bjv.)14 dagen navisa
oç
ten kantore voornoemd.
spiesvormige,gaalkandige bladeren en gedrongene, zamengestelde aren.Derjpt-melde(C. Vergeljk Bankier, Clearingltouse,Kassier,
QuinoaL.
)wordt in het Andesgebergte van Kassiersbriqfje.
Chili als graan verbouwd, en hare korrels,
Cher (De),eene rivierin Frankrjk,ontuit,na een 100pvan47geogr.mjl:vanwelke
10 bevaarbaarzjn,benedenTot
lrsln deLoire.
HarevoornaamstezjrivierenzjnOpdenregter-

hysterie,en alyoedenganzevoettegenhuid-uit- oever de Auron, de Evre en de Sauldre,en
slag en t0tzulvering van wonden.Eindeljk Og den linkeroeverde Arnon.Zj bevatveel

vermelden wj n0g 0.ambrosioidesL.,die in vlsch en treedt dikwjls buiten hare oevers.
Curacao als wormkruid en in Mexicoalsthee Zj isdoordekanalen van Alontluçonen van
gebrpikt wordt,en C.leueospermnm z
gc*l#.of Berri saet de Loire verbonden,-- de Romei-

witzadigen ganzevoet, waarvan in Peru het nen noesaden haar Carws.
zaad a1srjsten hetbladalsgroentegegeten Het Fransche departement Ckr, door de
wordt.Aleœander m0> Hwmboldtheeft hetver- departementen Loiret,Nièvre,Allier,Creuse,
bouwendaarvaninEuropa,aanbevolenenaldaar Indre en Loire-cher omgeven,is ontstaan uit
genomene proeven zjn nietkwaljk geslaagd. het voormalige opper-Berri en een gedeelte
Cheops,koningvan Memphis(1182-1132 van Bourbonnais,en telt opruim 130 D geogr.

vôôr Chr.), die doorHerôdot'
l
u wordtvoorgesteld alseenschandeljkeverdrukkerdesvolks,
is degene, die 4 geogr.mjlen van Memphis
de grootste der thans n0g bestaande40 pyramiden heeftdoen verrjzen.Omstreeks 100000
menschen, die elk vierendeeljaar door een
dergeljk aantal werden at
kelost,hebben 10
Jaar lang gewerktaan hetlosbreken en ver-

mjlenomstreeks323000zielen.Debodem vormt

er eene golvendevlaktemeteenigeboschrjke

heuvelreeksen en is grootendeels vruchtbaar;

me
n verbouwter graan, ooft,wjn,hennej
o1à

vlast en er hcerscht een aangenaam khmaat.Delandbouw en veeteeltzjn erweinig

ontwikkeld;daarentegen bloeiterdevisscherj
en verkeert de f
abrleknjverheid er in een
voeren der steenen,aan hetbouwen der on- gunsti
qen toestand.Dehandelwordter door
deraardsche vertrekken en aan hetgraven van de rivleren en kanalen sterk bevorderd.De
eenkanaalderwaarts,en daarnahebben300000 hoofdstad is Bourges.

menschen gedurende20Jaargearbeidaan het
optrekken der pyramide zelve, die na hare
voltoojing met graniet en marmerwerd bekleed.Zie voorts onder Pyramiden.
Chepew ayans,CltkpewyansofCkeppeyans
is de naam van eene Indianen-stam ,die t0t
de afdeeling derAthabasca'sbehoort.Zj bew onen Britsch Noord-Amerika en moeten niet
verwisseld worden met de Chippeways.Zj

Cheraskow (Michail Matwejewitsj),een

Russisch dichter,werd 4eborente Pet
ersburg
in 1723,trad eerstin mllitaire diensten legde

zich vervolgenst0eop den mjnbouw,zoodat
hj later lid en voorzitter werd van het
mjn-collégie in zjne geboorteplaats.In 1755
werd hj hoogleeraar en in 1763 rectormag-

nifcus aan de universiteit te Moskou,en in
1776 curator. Keizer PanlI benoemde hem
noemen zichzelven Saw-eessaw-dittehofmannen ill 1799 t0t geheimraad. In 1802 legde Clteder opgaande z0n,en beschouwen hetgewest rldk/o de waardigheid van curator neder,
tusschen het Slavenmeel',het Athabasca-meer en overleed teMoskou den 9den October1806.

en de Mississippialshun erlbljk Jagtgebied. Hj schreef2 heldendichten,pdeRossiade''Er zjn velerendieren,en zj verkoopen de en plvladimir'' en 2 romans, rcadmus en
huiden dezer dieren, 5roor zooveelzj zelve Harmonia''- en rpolydortls''.M en vermeldt

die niet noodig hebben,aan de H udsonsbaai- echter, dat noch de heldendichten,noch de
Compagnie. Men schathet aantaldier India- romanszeerboejend zjn.
nen op 2000.
Cherbourg, eene oorlogs-en handelsha-
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ven en eene arrondissementshoofdstad in het
Fransche departement La Manche, ligtaan
den mond der Divette, op den achtergrond
van eene cirkelvormige bogt,door hetschiereiland Cotentin gevormd,en dooreen spoor-
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schen en werd door deze en door de Franschen meermalen belegerd, doch viel in 1450
voor goed in handen derFranschen.Doorverschillende Fransche koningen werd het ver-

sterkt,en Lodemj;k XIF bejverde zich,om
weg terlengtevan 461/ageogr.mj1metParjs deze plaats, onder het toezigt van T'auban

verbonden.DeafstandvanhetEngelschePorts- t0t eene oorlogshaven van den eersten rang
naouth bedraagt erslechts18geogr.mjl.De te verheFen.In 1758landdenerdeEngelschen
stad isouderwetsch;zj telteen aantalinrig- onder bevelvan Howe,waarnadevestingwertingen van onderwjs.waarondereencollège ken vernield en destadgeplunderdwerden.In
en eenehydrographischeschool,eeneboekerj 1814stapteerdehertogranWdrriaanwal,enin
enwetenschappeljkeverzamelingen,hospitalen 1830scheepteKarelX erzich innaarEngeland.
en tuighuizen en omstreeks 42000 inwoners.
Cherbuliez.onderdezen naam vermelden

De njverheid strekt er zich vooral uit t0t wtj3 zonen,3 dochtersen een kleinzoonvan

werkzaamheden,die in de tuighuizen en aan
de scheepstimmerwerven worden verrigt,-

Abraham OAdrùllïez, een voornaam boekhandelaar te Genève,die zichallen Ophetgebied
voortst0tkatoenspinnerj,kot
lsenweverj,het der wetenschap en der letterktlndeeen goeden
vervaardigen van chemische stoFen, kabel- naam hebben verworven,te weten:

Jaauwvangstenz.Eriseen belangrjkehandel

AndréC/
zer/?
vDdz,geboren in 1795.Hj studeerde aanvankeljk in de godgeleerdheiden
werdvervolgenshuis-onderwjzer,eerstbjeene
Engelsche familie in Italië en toen bj vorst
Dol
yoroekite Parjs.Hierlegdehj zich t0eop
wjze versterkte Oorlogshaven,die voor een de Daitsche letterkunde,-nam na zjn terugop Engeland! en de handelshaven, aan den
mond der Dlvette gelegen,kan 240 schepen
bevatten. Vooral echter vindt men te Cherbourg eene prachtige en Op indrukwekkende

bedrag van nagenoey 100 milligen gulden keer te Genève eersthet leeraarsambt waar,
eenevoortreFeljkeinrlgting heeft ontvangen. werd in 1832 directeurder hoogste klasse van
Napole- I heett daarmede een aanvang ge- hetcollêge,in 1840 hoogleeraarin hetLatjn
maakt en zjn plan is onder de volgende en in 1846 in de oude talen.T0tzjne beregêringen voortgezet,doch eerst onder zjn langrjkstegeschrittenbehooren:gDelibroJ0b
neefvoltgoid.Thanszjn te Cherbourg3bas- (1829)''- mEssaisurlasatyrelatine(1829)''sins, door de noodige doks en w erkplaatsen
om geven en eene veilige plaats opleverend
voor 60 linie-schepenbenevenseen grootaantal
kleinere m artuigen.Het tuighuisheet'tereen
verbazenden Omval
lq, en het geheelis van
alle kanten, met ultzondering van de naar

en rLa villede Smyrne ets0norateurAristide

(1863)''.

Antoine AIIJ: Cherbuliez, geboren in 1797.

Hj vestigde zich in 1826 alsprivaat-docent

te Genève en werd er later benoemdt0thoogleeraar in de regten en in de staathuishoud-

de zee gekeerdezjde,doorveelhoekige ves- kunde.Hjwaser tevens1idvanden gemeentingwerken omgeven? wier uiterste punten, teraad, redadeur van wetenschappeljketjddefortenHometenPolntdeFlamands,dereede schriften,enschrjvervanbelangrjkewerken,
en den ingang der haven bestrjken.Voorts zooals:plu'utilitaire(1828-1830,3dln)'',ziet men daarbuiten n0g eenereeksvanforten Riehesse etpauvreté(1841)'',- Thôoriedes
en redoutes, die eeneverdedigingsljnvormen. garanties constitutionelles (1839,2 dlnl'',Intusschen is de dam of breekwater in zee en nDela démocratieen Suisse(1843)''.D00r
het belangrjkste verdedigingswerk van de de Omwenteling van 1846 uit alle openbare
reede en van de haven.Datreuzenwerk ,het- betrekkingen verwtiderd,legde hj hethoogwelk van 1784 t0t 1853 bjna 77 millioen leeraarsambt neder en begafzich naar Parjs,
francs heelt gekost,draagt3 forten,die met waarhj deSocialisten- inzonderheidProudzwaar geschut gewapend zjn.Deoosteljke Aoz
l bestxeed.In 1843 keerdehjnaarZwiten westeljke toegang t0t de reede worden serland terug, werd er eerst leeraar aan de
daarenboven door nog anderen forten verdedigd,en er verheffen zich 6 vuurtorens.
Cherbourg was in de middeleeuwen enkel
een heeht kasteel, Carusburg genaamd, en
kom t in 1066 het eerst voor in de geschiedenis.Methetoverige Normandië was het in
de middeleeuwen in het bezitvan Engeland

académiete Lausanne en vervolgensprofessor
in de staathuishoudkunde aan hetpolytechni-

cum te Ziirich.Hj schreefvoortseen nprécis
de la sdence économique (1862)', en OV0rleed den 4den Maart 1869.
Jbè'l C/zersf
zDez,de opvolgex van zjn vader
in dtm boekhandel.Hj werd geboren in 1806

en strekte meermalen t0t verbljf aan Hen- en was vôôr 1846 lid der regéring van het
tfrïà 11enzjnegemalinLeonore.KoningPlti- ltanton, alsook een derhoofdredadcuren van

I'
y,l,
çA'
tt
qust'
ltsvan Frankrjk sehonk aan de depBibliothèyueuniverselle''.voortsschreefhj:
havenplaats Cherbourg het regt van handel Le lendemalndu dernierJotlrd'uncondamnê
0p Ierland. In 1298 werd hetdoor de Fran- (1829)'', - rGenève, ses institutions, ses
schen veroverd, in 1346 door de Engelschen moeurs,s0ndèveloppementintellectueletmoral
geplunderd,in 1378 doorKarel11 vanFrank- (1867)''
,enonderscheideneartikelsinderRevue

rjk metgeheelCotentin aan Engeland en in desdeux mondes''.Hj overleed in November

1404 doorEngeland aan KarelIII vanFrank- 1870.
Mevrouw Tourte-clterbllliez,geborenin 1793.
rjk en doordezen alsparticulierbezitteraan

hetrtjk afkestaan.In de 14deen 15deeeuw Zj vervaardigde eenige verhalen en romans,
was het de gewone landingsplaats der Engel- waal'
van pAnnette Gervais'' en pLeJournal
23*
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d'Amélie''algemeenbekendwerden,enoverleed
in 1863.
Caroline O/ldr&ll'
ldz,geboren in1800.Zjvertaalde een staathuishoudkundigwerk vanM areetuithet Engelsch.
Adrienne (lFz:ryllïez, geboren in 1804.Met

hand Wees. Behalve onderscheidene rede-

voeringen schreefhj:ncribrum arithmeticum
etc.(1811 in 4to)'',op meerdan 1000 bladzjden de priemgetallen van 1t0t1020000bevattende meteene s-ledigeinleiding.Hj verkreeg in 1816 een eervolemeritaaten overleed
haren broeder Joè'
lzette zj eenebloemlezing op den 15den Meivan datJaar.
uit de verhalen van Zsehokke over in het
Fransch,alsmede onderscheidene werken van
lx Kleot.
Vidor cleryWïez,een zoon van Ank ê.Hi
j
&verd geboren te Genève in 1829,studeerde
t
e
Ge
n
è
v
e
e
n
ve
r
vol
gens
t
e
Bonn
en
t
e
eerst
Berljn.Naarzjnegeboortestad terugyekeerd,
Rhreef hj aldaar eenige werken, d1e door

Cherokézen of Ckerokees is de naam van

den meest ontwikkelden Indianen-stam in
Noord-Amerika, die zich zelven dien der
Clteloke noemt en t0t de groep der Apala-

chen behoort. W eleer bewoonden zj de
hedendaagsche Staten Alabama,Georgia,Mississippi,Tenesseeenhetwesteljkegedeeltevan
Florida, zoodat hun gebied eene oppervlakte

geheelbeschaafdEuropametbjvalontvanqen
zjn,zooals:rA proposd'un cheval,causerles
athéniennes (1860)'', - nLe comte Kostia
(1862)1' - pLeprince Vitale (1863)'' - en
DPaulMéré(1864)''.

bezatvan 5000 1 geogr.mjlen.Zjwarentoen
verdeeld in bergbewoners (Ottare)en dalbewoners(Airate).Hoewelzj zich aanvankeljk
welwillend Jegens de Engelschevolkplanters

Java.Zj is om ringd door de Java-zee en de
residentiën Tagal- Banjoemâsj Preangerregentschappen en Krawang.Zj beslaateene
oppervlakte van 128 (E)geog.mjlen,isaande
kust moerassig, doch naar dezjdevan het
binnenland bergachtig; hier verrjstdePiek
van Cheribon ter hoogte van 3400 Ned.e1,
en aan dehelling groejen vele djati-boomen
(Tectona grandis) en areng-palmen.Hetkli-

aanvankeltjk onzjdig, maar lieten zich ten
laatste t0tvjandeljkheden tegen deUniever-

in de bergstreek zeerkoel.De belanqrjkste
voortbrengselen zjn erk0ëJensuikerrlet.Het
aantalinwoners bedraagt er ruim 800000.
De evenzoopenoemdeko@dplaatsbevatde

Georgië(1829)werden zj weldoorhethoog-

gedroegen, kwam hetweldra t0t een oorlog,

cheribon of T3
.cibon is eene Nederland- diein 1761methunneonderweryingeindigde.
sche residentie Op & noordkustvanhcteiland Gedurende den revolutie-oorloghleldenzjzich
leiden. Generaal Pickens trok toen tegen hen
te velde en vervolgdehentevuurentezwaard,
totdat den l7den October 1781 een vrede gesloten werd,die nietw eder verbroken is.In
tlen oorlog van 1812 streden vele Cherokézen
in de gelederen der Amerikanen,en generaal
Jackson betuigde,datzj hem grootediensten
m% tis er in de lage vlakten ongezond,doch hadden bewezen.Bj hungedingmetdenStaat

g
eregtshofin hetgeljk yesteld,maarditwas
te zwak om aan hetvonnlsuitvoeringtegeven,
zoodat zj niettemin naar Arkansas werden

kratons ofpalelzen dervoormaligesultans.Zj verplaatst. Nadat men hen lang te vergeefs
ligtin eene ongezonde vlakte aan deJava-zee dotlt' omltooping der hoofden t0t afstand van

enaandenmondderTle-ribon(Garnalen-rivier). landerjen hadzoeken tebewegen,kwam einMen vindtinharenabjheidhetoudevorsteljke deljk eene overeenkomst met 600 vanhentot
lustverbljfSoengiragi,alsmedehetgrafvan den stand, doch hiertegen leverden 15000 Cherosoesoehoenan Goenoeng DpWfï,denverkondiger
van den lslam in den aanvang der15deeeuw .
Tangkil, een uur gaans ten noorden van de
stad,is de woonplaats van den resident.Tot
de bew oners der hoofdplaats - 1J000 in getal - behooren vele Chinézen en Arabieren,

kézen,verreweg het meerendeeldes volksen
der hoofden, een plegtig protest in.Evenwel
werd in 1836deovereenkomstdoorhetCongrès

geldig verklaard. Twee Jaar later verscheen

generaal Scpffm et 2000 man in hun land en
beval hun, om zich op bepaalde punten te
die handeldrjven metJuweelen en andere verzam elen en naar het Indianen-gebied te
sieraden.
verhuizen. Zj gehoorzaamden,en in 1853
Tot deresidentie.in 5afdeelingenverdeeld, leefden aldaar tusschen 36 en 38O N.B.n0g
behooren de Boompjes-eilanden,ten noorden nagenoeg 20000 zielen van dezen stam.De
bodem is er vruchtbaar en voordenlandbouw
van den hoek van Indramajoegelegen.

Chernac (Ladislaus), een verdiensteljk en de katoenteelt zeer geschikt.Zj hebben
wis-en natuurkundige,geboren in 1742nabj aanmerkeljke vorderingen gemaaktinverlichde stad Jawarzin in Hongarje,genooteerst ting en beschaving;zj wonenin goed-aange-

zjne qleiding aan hetathenaeum illustrete legde dorpen,houden zich bezigmetlandbouw

Debreczln en bezocht sedert 1767 achtereen- en veeteeltenmetonderscheidenehandwerken,
volgens de hoogescholen teW eenen, Basel, en bezitten eeneschrjftaalmet85letterteekens

Turjn, Utrecht en Groningen.Aan laatstge- enzelfseenregelmatiggemeenebesteljkbestuur
nûemde académie verwierf hj doorhetver- m et een senaat eneenvertegenwoordigendligdedigen van 2 verschillende dissertatiën den chaam.Eene drukkerj,eendagbladenz.zoekt
rang Van doctor in de geneeskunde en dien men er niette vergeefs,en vele Cherokézen
van doctor in de wis- en natuurkunde, en kleeden zich naar den smaak van New -York
werd terstond daarna benoemd tothoogleeraar en Parjs.De Vereenigde Staten betalen hun

in de wjsbegeerte aan hetAthenaeum te De- Jaarljks38692 dollars,alsrentevanhetkapiventer.Hj aanvaardde die betrekking in1776 taal,yoor de gekoehte landen verschuldigd.
en bekleedde haargedurende 40 Jaar,terwjl Cheron (Elizabeth Sophie),eeneFransche
hj eervolle aanbiedingen van eldersvan de kunstenares,bragt hetver in hetemail-schil-
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deren en gravêren,alsmedein de dichtkunst. Jagen,zjn voorden rei
ziqerzeergevaarljk.
Zj behaalde al spoedig grooten roem door De bevolking bestaat er ult Grnot-Rllssen en
hare uitmuntende portretten,leverde ook his- Klein-Russen, voorts uit W alachen Moldatorie-stukken,en verkreeg doorharezeldzame viërs, Boelgaren, Serben, Polenj Grleken,
t'
llentell eene plaats in de Schilder-Acadêmie, Dtlitschers,Zweden, Israëlieten en Zi
reuners.
alsook in de Académie derRicovratitePadua. Eri
seen geesteljk oqperhoofd der Grleksche
Ge
boren teParjsin 1648 huwdezj op 60- kerk: die zich aartsblsschop van Cherson en
J'arigen ouderdom 0n overleed in 1711. Zj Taurlë noemt. Men heeft er (1858)uitmunschreef: pEssaide Pseaumes etde Cantiqtles tende i
nxi
ytinren Van onderwjs, zooals het
(1694)'')en DLescerisesrenversêes(1717)''
. lycéum Rlchelletl te Odessa met 34 leeraren
Chersiphron was,geholpen doorzjnzoon en 103 sttldenten, 7 gymnasia,32 arrondisseMetdyenes, de bouwmeester van den beroem- mentsscholen,73 gemeentescholen,57bjzonden tem pel Van Artemis (
Diana)te Eqhese. dere scholen enz., voorts zeevaart-en landHj werd geboren Op Creta en leefde ln de bouwscholen, een R. Katholiek seminarium

dagen van Cvoesus (540 vôôrChr.).Om het te Tiraspol, eene meisjesschool te Odessa,
gebnuw tegen aardbevingen tebeveiligenkoos eene school voor dochters van matrozen te
hj een moerassigen bodem ,dien hj deeduit- Nicolajew enz.

graven en m etgestampteslenkolenaanvtlllen.
Cherson is thans eene der meest-welvaDe groote steenblokken?welke de arohitraaf rende gewesten van Rusland en heeft zjne
vormden, werden langs zandzakken naar opkomstte danken aan zjnegunstige ligging
boven gebragt.Het bouwen van dezentempel en aan de zorg van Catharina II.Deze heefl
dutlrde220Jaar.Hj behoordet0tdeTonische uit Tartaarsche ofTtlxksche dorpen de steden
orde, was 1400 Ned.ellang,ruim halfz00 Cherson Nicolajew en Odessadoen verrjzen,
breed en versierd met 128 zuilen ter hoogte 0n na den Vrede van Jassy (1792),waarbj
van bjna20 Ned.el.Dezelaatste,gedeelte- de Turksche grenzen verder zuidwaarts werljk metbeeldhouwwerk getooid,waren door den verlegd, is er het stichten van volkplanAziatische vorsten ten geschenke gegeven.
tingen aanmerkeljk toegenomen.De veeteelt
Cherso is een Oostenrjksch eiland,het- is ervan grootbelang,e1z Cherson strekttot
welk t0t het markgraafschap Istrië behoort. kweekplaats van een veredeld schapenras,
Het heeft eene oppervlakte van 6 ED geogr. waartoe vooral de hertog van Roltelien in de

mjlen en isdooreenebrug methetnabuxig

daegnenhev
atnerAl
eœandle
r Ieih
eeftme
k0t
t.
eiland Lussin verbonden.Er verheft zich een M
ef
thans
andgenaar
s,qg
d1eewe
30-r
t
kalksteengebergte met naakte toppen, m aar 40000 stuks merino-schapen bezitten.Bjenmet uitgestrektewouden en wjngaarden aan en zjde-teeltjJagten visscherj zjn ervoorts
zjnehelling en aanzjnvoet.Van zjne1000 belangrjkebronnenvan bestaan,en debodem
ingezetenen bewoont de grootste helft de levert er leem , krtjt, zandsteen, salpetex,
evenzoo genoem de hoofdstad,alwaarzicheene zout en kalksteen. In het noorden des lands
ruime haven en onderscheidenescheepstimmer- bevinden zich uitgestrekte wouden; voorta
werven bevinden.Handel,scheepvaart,scheeps- heeft men er perziken-,abrikozen-,kersen-,

bouw,visscherj,landbouw en veeteeltzjner pruimen-enmoerbeziön-boomen,alsmedewjnde bronnen van bestaan.
gaarden. Men verbouwt er tabak, mosterdCherson ofKherson,een gotlvernementin zaad,vlas,hennep,graan enz. Voorts zjn
het zuiden van Rusland,bevathetgrootstege- er xeeds honderde fabrieken, en de koopdeeltevandevoormaligeprovindeNieuw-serbië handelneemt er eenehooge vlugt.Erworden
(tusschendeDnieprendeBoeg)enhetwesteljk groote zaken gedaan in w ol,huiden, vlas,
gedeelte der steppe van Otsjakow,terwjlhet hennep, graan,vee en m eel,en verbazende
ten noorden grenst aan de gollvernementen somm en omgezet op de markten der voorPodolië, K iew en Poeltawa,ten oosten aan naamste steden. T0t deze behooren aan zee:
Jekaterinoslaw en Taurië,ten zuiden aan de Cherson, Nicolajew , Otslakow , Odessa en
Zw arte Zee en ten westen aan Bessarabië. Ovidiopol, en in het binnenland: Berislaw ,
H et staat onder hetbewind van den gouver- Alexandryay Jelissawetgrado, W osnessensk,
netm generaalvanNieuw-RuslandenBessarabië, Olwiopol, Tiraspol en Dubossary.De handel
is in 6 arrondissementen verdeeld en telt op wordt er aanmerkeljk bevorderd door de

ruim 1349 D geogr.mjlen watmeerdan 1 groote rivieren en door de sgoorwegen,die

m illioen inw oners.Hetland isoverhetgeheel de voornaamste steden onderllng en methet
eene steppe en vruchtbaarder naarmate groote Russische en methetEuropéschespoormen zich van de ZwarteZeeverwjdert.De wegnet verbinden.

rivieren zjn erde Dniepren deDniestraan De hofdstad Ckrdpl is eene vesting en
deoosteljkeenwesteljkegrenzen,endeBoeg, ligt aan een liman aan den mond van de
deIngallen deIngoeletzmetharezj-rivieren Dniepr tegen een heuvelop den regteroever
in hetmidden deslands.Ztjvormen aanhare der rivier. Thans moeten diepgaande schepen
m onden zoogenaamde lim ans ofbinnenm eren wegens gebrek aan water op eenigen afstand
van zoetwater,die evenwelteweinij(liepte van destad,bj hetdorp StanislawskoeSelo.
hebben voor de scheepvaart.Hetkllmaatis ten ankergaan,doch erwordtjverigMnde
er aan groote wisseling onderw orpen:het is verbetering van den toegang tot de havens
in den zomer droog en warm enlndenwinter gewerkt.De stad is regelmatig gebouwd,be-

bujig en koud. Vooral de sneeuwstormen staat uit 4 wjken,bezit10 kerken en vele
(metels),die er in Januarj over de steppe fabrieken en telt rqim 40000 inwoners. In
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1787hielden Catltarina 11 en keizerJozf 11 den naam van schiereiland d0rDardanellell
aldaar eene zamenkomst, en men zegt,dat ofvan Gallipoli.
eerstgenoemde alstoen van voornemen was,
Chertepartij, ook we1 chartcpartj, is
zich t0t koningin van Taurië en t0tkeizerin een schrifteljk onderhandsch ot
'authentiek
van Turkje te laten kroonen.Niet vervan stuk, waarbj een bevrachtingscontractwordt
de stadverrjzen degedenkteekenen vanvorst geconstateerd(vergeljkBerraaten).Deinhoud,
Potemkin en van den menschenvriend Rbward, zooals die door de wetw ordtaangegeven,kan
door de Contractérende partjen worden gedie
Ch
erers
inone
17q0
ov,erale
ed.
sus
fko
mstigvaneen Grieksch wjzigd;het is, z0o alnietheteenige,dan
woord,datschiereiland beteekent, was in de toch het meest verkiesljke en zekere van
dagen der Oudheid de naam van vele schier- de bewjsmiddel
en voor het bevrachtinqsconeilanden,die door een bjvoegselwerden 0n- trad.De chertepartj bevat natuurljk ln de

derscheiden.Men had toen de:
eersle plaats d0 naM;0n V2n d0R Vorvraohte1*
Cltersonlsus Oïzà#rïc., die men bewoond 0n van den bevrachter,van hem,wiens schip
wM ndo door de Cimbren,nameljk hetDeen- vervracht wordt,envanhem ,wiendesdleeps.
ruimte wordt afgestaan De bevoeydheLd om
scheschiereiland (Holstein en Jutland).
Qker8onlsus Aàrtzclepïïcl of Tranltea, een t
e vervrachten wordteldersbehandeld!inhet
staat en eene stad in de hedendaagsche Krim , algemeen is de kchipper als zoodanlg, uit
een vlak voorgebergte vormende tusschen de krachtzjnerbetrekking,daartoenietbevoegd.
noordeljkehavensvan Ctenus(thansAchtiar) Voorts wordterin uitgedrukt,ofdebevrachen de zuideljke Portus Symbolorum (thans ting plaatsheeft voor hetgeheele ofvooreen
Balaklava). Men had er h0t Promontorium gedeelte van het schip; voor welke reis of'

Parthenium (thans Fanary) met den tempel reizen,ofwe1voorwelkentjddebevrachting
de Taurische Artemés (Diana),bellevens 2 is gesloten; dit behoort t0t het onderwerp

steden,van welkedeeene,tegenoverdehaven der overeenkom st. M en kan ervoorts in bevan Balaklava,reedsin de6deeeuw vöôrChr. palen welke soort van goederen inyel
aden
verwoestwerd,terwjldeandere,Chersonof 0n vervoerd za1worden;waar zoodanlge beKorsoen genaamd, eeuwen lang hare onaf- paling ontbreekt, daar is de bevrachter te

hankeljkheid bewaardeen doo1'landbouw en
koophandel bloeide.Toen zj echter nietbj
magte was, Om weêrstand te bieden aan de
Scythen, stelde zj zich onderdebeschermheerschappjvan Mitltridates,koningvanP0ntus,wiensveldheerDiopltantusin harenabjheid de stad Eupatorium stichtte.Zj genoot
de gunst der Romeinsche en Byzantjnsche

dien aanzien vrj, terwjl dan natutlrljk de
risico bj vervoer van goederen,Nvaarvan de
handel? de in-ofuitvoer verboden is,geheel
voorzjnerekening is,zoodathj,inrevalvan

oponthoud Of andere schade, volledlge vergoeding aan de belanghebbenden moetgeven.
Verder moet het bedrag der vracht worden

vermeld; en wel,zooals zj isbedongen,bj

keizers. In de 9deeeuw werd er hetChris- dereis,bj de maand ofop anderewjze,t0t
tendom ingevoerd, en W ladimir de Groote een bepaald bedrag, of naar het getal, de
ontving er den doop. In de 13de eeuw maat of het gewigt der vervoerde goederen.
verm inderde echter haar bloei door de op- Bi
j en boven de vracht kan onder anderen
komst van KaFa, vervolgens hadden de een zekerkaplakenbedongenworden,oorspron-

Genuézen er n0g een belangrjken handel, keljk voorden schipyer,thans,in denregel,
totdat zj eindeljk geheelverviel,werkeljk en voor zoover hetmet bepaaldeljk aan den

er tegenwoordis naauweljks eenig spoor schipper is toegekend, voor den eigenaar of
van te vinden ls. De Russen hebben hare voor dereederj bestemd,en veelalbestaande

puinhoopen t0t den opbouw van Achtiar gebruikt.
clteesonéslts 7'clrïcc ofhetTaurischeschiereiland,de hedendaagscheKrim ,doordesmalle
landengte Taphrus (thans Perekop) met het
land der Scythen verbonden.Zj wasdezetel
van het aloude bergvolk der Tauriërs, dat
zich later met de derwaarts verhuizende Scythen t0t Tam-oscythen vereenigde en e0n
geduchten zeeroofpleegde.

ill zekere procenten Van de bedongen
vracht. Ten aanzien Van de vracht,vooral
wanneer die bj de maand is bepaald kan
w orden uitgedrukt,wanneer zj zalbeginnen

te loopen;anderslooptzj van den dag,dat
de reis is begonnenyOfmeer bepaald,dathet

schip,'
tzj yeheel,'tzjgedeelteljkbeladenof

metballast ls vertrokken uitdeeersteladingsplaats. Zo0 kan er mede worden vastgesteld,
h0e en wanneer de vrachtza1betaaldworden;
Ckersonlsus rArccicc bj uitnemendheid de of het trekken op de vracht, en t0t welk
OJ,:r.StI.J.
-.
: genaamd,de zuidw estwaarts 100- bedrag, geoorloofd zal zjn (hetmaken van
pendelandtong,dieten oostendoordePropontis aranees),.bj gebreke van het een en ander
van Aziö gescheiden en ten zuiden en westen kan zj dadeljk bj de llitlading der goedoor de Aegaesche zee bespoeld lerd.Een deren na het einde van iedere reis worden
dwarsmuur beveiligde het schiereiland tegen gevorderd.
de aanvallen der Thraciërs,endevoornu mste
De bevrachting heeft een bepaald schip ten
steden waren er Aegospotamus,Cardia!Cal- onderwerp,datbjzjn naam indechertepartj
lipolis en Sestus. H et kw am in het bezlt der m oetverm eld Forden,m et Opgavevaninhoud
Perzen en na hetverdrjven van dezebj af- en grootte,en verdere vermelding van andere
wisseling in de handen der Atheners,Spar- bjzonderheden, bjvoorbeeld van de Opgave
tanen en M acedoniërs. Later voerden de R0- van het hout,waaruit hetvervaardigd,ofvan
meinen er heerschappj,0n thansdraagthet 4e voorwM rden,waarop hetvergqkerd i: -
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alles voor zopver het door eene derpartjen il de visioenen van den profeetFz/cMh'
l.
'zj
geëischtwordt.De vervrachter mag hetsehip verschjnen op den storm uithetnoorden in
nieteigendunkeljk meteenandorverwisselen; eenvurigengloedengeljkenopmenschen,maar
de govolgen van het niet nakomen van de iedervan henheeft4aangezigten,nameljkvan

bedingen,in de chertepartj yemaakt,kunnen eenmensch,vaneenleeuw,vaneen stierenvan

voorafd00r partjen zelve ln de chertepartj een adelaar, en 4 vleugels,2 Om te vliegen
geregeld zjn,ofworden andersdoor de wet en 2 om het ligchaam te bedekken. onder
aangegeven. Een veertigst: gedeelte verschil die vleugelen hebben zj een groot aantal
tusschen dtl
n opgegeven en den werkeljken
inhoud van het schip brengt in de regten en
deverpligtingen van departjen geen verschil
teweeg.In dechertepartj mgetn9g vermeld

Nvorden de naam Van den schi
gper;de vervrachter kan niet tegen den zIn ofzonder
de toestem ming van den bevrachter een'ander
persoon voor hem in de plaats stellen.
N0g moet daarin worden aangegevendeplaats
van lading en van lossing,'
tzj aan hetsehip
daarvoordadeljk bepaalde ligplaatsen wtlrden

handen, zj zweven heen en weder met de

snelheid van den bliksem ,en op hunne vleugelen rust de wagentroon van Jehova,blinkende als samer en door een regenboog over-

welfd. 00k de raderen zjn van vonkelend

gesteente en) even a1s het ligchaam en de
vleugels der cherubim ,mettalloozeoogen be-

zaaid.- Desgtt
ljksindeOpenbaringvindtmen

gewag gemaakt van 4 dieren, welke nevens

den troon van G0d staan;0ok deze zjn met
oogen bedekt, doch van 6 vleugels voorzien

aangewezen, 'tzj voorloopig slechtsin 'ta1- en dezelfde alsdie in hetvisioen van Ezla éël.
gemeen wordt aangeduid,waar de lading en
lossing zullen plaats vinden.Depersoon,voor
wien de lading bestemd is,degeeonsi-qneerde,
behoefteerst opgegeven te werden, en wordt
in den regel 0ok pas opgegeven in het later
op te m aken cognossement.

Deze di
eren zjn veivoljens de attributen
geworden der 4 evangelisten.Josephws noemt
de cherubim gevleugelde dieren, en Philo
beschouwt ze als zinnebeeldendereigenschappen van het Opperwezen. De dichters van

vertegenwoordiger van den magtigen Jehova
en komthet eerstvoor in hetscheppingsverhaal alsgeplaatst met,een vlamm end zw aal'd
M n den ingang van Eden's hof.In het pheilige der heiligen''van den rrabernakelenlater
van den Tempelbevonden zich bûven deA<k
des Verbonds 2 metgoud overtogene Cheru-

li0 Sabino''
? - en ging toen met den tenor-

nieuweren tjd gebruiken het woord cherub,
W enscheljk is het,datmededetjd voor w anneer zj een engelvan hooqenrangwillen
de lading en voor de lossing,dezoogenaamde aanduiden, of 00k wanneerztlnaareene telkqdagen, worde bepaald;noodzakeljk ishet genstelling Jorken voor1I)0rm .
niet,omdatbjgebxekedaarvan,dietjdbuiten
Cherublnl (Maria Luigi Carlo Zenobio
'slands wordt geregeld naar de wetten ofde Salvador), de uitstekende grootmeester der
gebruiken der plaat'
s, en ht9, in dit geval, moderne toonkunst,werd geboren te Florence
V00< 0nS Land 0n V00r de Koloniënisvastge- den 8st
en September 1760.Reedsop gclariyen
steld op vjftien werkdagen voorse,
hepen,en leeftjd legde hj zich t0e,onder deleidlng
op drie voor ligterschepen.Z00 de lading of van Bartolomeo Felici, diens zoon Alessande lossing nietbinnen den gesteldentermjnis A p,PietroTïzzc'rï en Giuseppe Ctz,sfrlcclzop
afgeloopen,dan is de nalatige voordeorerlig- hetvervaardigen vanmuziek,enopl3-jarlgen
#l
h.rlvergoeding verschuldigd,wierhoegroot- ouderdom trad hj in zjne geboortestad op
eld mede dadeljk in hetcontrad kan zjn met eene mis en een intermezzo,die grnoten
bepaald,ofandersdool*deskllndigenkan wo1- bjvalvonden,zoodathjdaaropcantaten,psalden vastgesteld.Dechertepartjbehoortverder men,motetten,aria'senz.lietvolgen.Dehertog
tebehelzen,wattllsschenpartjenisovereenge- ran Tp,scts4e, later keizer Leopold 11, stelde
komen omtrentanderepunten,hetzj de wet hem in 1778in degelegenheid,Om teBologna
daarop al of niet wjstpzooalsomtrentden onder Sartizjne oefeningen voorttezetten,
tjd,waarop hetschip gereed moet zjn;om- en ondet het tûezigt van tlezen debuteerde
trent de bevoegdheid van den schipper of de htg in 1780 te Alessandria met zjne opera
schepelingen om goederen vooreigeurekening Quinto Fabio''
, welke 3 Jaar latero0k te
in het schip te laden;Omtrent de regten en Rome werd opgevoerd.Nu werd hj van alle
pligten van partjen ingevalhetse,
hip zonder zjden metaanvragen bestormd en schreet':in
vertimm ering de voorgenomen ofbegonnenreis 1782 voor Livorno rAdriano in Siria''y- voor
nietkan voortzetten,enmeerdel'
geljkeonder- Florence pArmida'' en pMessenzio'' - in
werpen,w ier regeling voorafvan hethoogste 1783 te Rome en Venetië pLa sposa ditre e
marito di nessuna'',-.in 1784 voor Mantua
belang kanzjn.
Cherub , in het meervoud Clterubim , is rAlessandro nell' India'' en ,,èl viaggiatori
eene symbolische iguur uit het Otlde Testa- felici''.Nu begafhj zich naarLonden env0lment en wordt voorgesteld alseen gevleugeld tooide er in 1785 en 1786 de opera bufa
wezen met een menscheljk gelaat.H et is de La qnta principessa''en de operaseriapGiu-

bim van oljvenhout en men meende, dat
Jehova daarboven zetelde en vandaar zjne
openbaringen aan den hoogepriester mede-

Qeelde.Fantastisch vooral zjn de cherubim

zanyerBabkninaarParjs,om zich aldaarte

vestlgen.W eldra echterwerd hj naarTt
lrjn
geroepen, waarhtJztlne rlfigeniain Aulide''

schreefenrmetuitstekend gevolg tentooneele
brayt,waarnchtjnogmaalsnaarLondenreisde,
in m 1788 Pal'
js voox goed t0twoonplaats
koos.
Clternbini wast0top dien tjd getrouw gebleven aan zjn beginsel,datdemelodiehoofdzaak en hetharmonischgedeeltebjzaakmoes
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we
Hj
hjzten.
Pa
rjsveranderde van denkbeelden,toen ten westen aan het gebied der Sieambriërs
de symfonieën hoorde vanHaydn en ten zuiden aan dat der Katten. I11 dat
en de meesterstukken van M ozart.Nt1begon gedeeltedeslandsheerschteSeyestns(zieonder
hj op breederschaalte werl
ten metstouter dezen naam),desehoonvadervanArminius,en
harmonie en rjkerinstrumentatie,zooalsbljkt het schjnt, da'
t het Teutgborger woud de
uitzjneopera sDenlophoon (1788)''envooral westeljke grensisgeweest.Na dendood van
uit de opera rLodoisca (1791)':,welke eene Armlni'
s werden zj doordeLongobardenen
verbazende geestdrift verwekte. Daarna vem Semnonue
n verdreven, zoodat PtolemaeMs hen
scheen t0taan 1805 eenelangereeksvanzjne plaatste aan de zuideljke helling van het
muziekwerken,en hjgaftoengehooraaneene Harzgebergte.Toen van het vorsteljk huis
uitnoodiging naar W eenen,waarzjneopera alleen Ital'lts,een broederszoon van Arminiu
DLes deux Journées (in het Duitsch pDer was overgebleven,werd deze t0tKoning der
Wa,
ssertr:ger''l''met uitbundigen bjvalont- Cheruskers gekozen en uit Rome derwaarts
vangen werd en zjneopera rFanisca''schiep. geroepen,maarzjneRomeinschezedenwekten
Nadathj erhofconcertenenz.gedirigeerdhall, zoozeer het ongenoegen des volks,datraen
keerde hj na het sluiten van den vredein hem w eldra verdreef,Nvaarna hj echtermaet
1806naarParjsterug,waarhjalsinspecteur jstand der Longobarden den t1'oonherkreeg.
aan het Conservatoire werd geplaatst. Het b
Ten tjdevanDomitian'
ltswasCl
tariomerkoning
geluktehem echterniet,degtmstvanNtpoleonI der Cheruskers, terwjl dit volk zich later
te
h
iverwerven,enjetalentvollec0mp0nlstwas voegdebj hetVerbqnd derFranken.
erdoor z00 gekrenkt, dat hj meestal in
Chesapeak-baal is de grootste golfvan
afzondering leefde op het kasteel van den den Atlantischen Oceaan Mn de oostkust der
prins ran OAïVIt:, bj Parjsen zich toelegde Vereenigde Staten van Noord-Amerika, en
0? hetvervaardigen van kerkmtlziek.Vooral we1bjVirginia,en heeftbj eenelengtevan
hlerdoor vertoonde zich zjne grootheid als 42 eenebreedtevan 1'/at0t71/:geogr.mjl,
kunstenaar in een glansrjk licht.Zjn eerste terwjlzj een grootaantalinhammen (inlets)
werk op dat gebied was de bekende 3-stem- met voortreFelpkehavensbezit.Zj ontvangt
mige mis,en slechts zeldenruischtenvan dien de wateren van de Susquehanna,Potomac,
tjd af zjne toonen in den schouwburg.Na Rappahannoc,PamunkyenJames-rivier,en telt
den tert
lgkeer der Bourbons werd hj hoog- een aantalvruchtbare eilanden.T0tde voor-

leeraar in de compositie aan hetConscrvatoire naamste steden aan deze baaibehooren Baltien diredeur tlezer inrigting,alsmedeintendant more en Annapolis.- Het Cltesapeak-kanaal
der muziek des Konings- eene betrekking verbindt langs een tunnel doorhetAlleghanydiehem deverpligting oplegde om kerkeljke, gebergte de Golfmet de Ohio.
muziek teschrjven.Opgevorderdenouderdom
Chesshire ofCl
tester,een graafschap aan
bragt hj zjne opera mAliBaba(1830)''ten de westkust van Engeland, omgeven door
tooneele, die n0g getuigenis gceft van een Lancashire en York ten noorden,Derby ten
levendig gevoel en van eene gloejendever- oosten, StaFord ten zuidoosten, Shropshire
beelding,doch zj maaktegeengrootenindruk, ten zuiden)Denbigh en Flintten westen,en
om dat m en in die dagen dw ecpte met de de Iersche zee ten noordw esten,teldein 1861
muziek van Rossini. Hj overleed den 15den op 52 (a geogr.mjlen ruim 1,
/:millioeninwoMei 1842. Van zgne kerkeljke compositiën ners.De bodem is ermeerendeelseenevlakte,
e
n
s
l
ec
ht
s
hi
e
r
e
n
daa
r
he
uve
lachtig.De benoemen wj nog:een rcredo''voor8stemmen,
eene groote litanj, motetten,4 missen, een langrtjkste rivieren zjn er de Mersey,de
requiém voor gem engd koor en een voordrie- W eaver en de Dee,en men heefter onderstem mig mannenkoor, en een groot aantal scheidenebelangrjkekanalen,benevenseenige
kleine stukken,zooalsrAveM aria'',- rluauda meren en poelen.Bouw-,weide- en hooiland
Sion'' - 'l'antum ergo'' - Sanctus salu- beslaan er 45 1 geogr.mjlen.Menheefter
taris'' - Pater noster''- Eccepanis''enz. rjke steenkol
en-en zoutlagen,voortskojer,
Voortsschreefhj rouw-cantatesOp den dood 100d en kobalt.W egensde heerljkewelden
van Haydn en van generaalHooh,e,romances, staat de veeteelt er op den voorgrond,en de
nocttlrnes, strjkquartetten,eene symfonieen Chester-kaas is wereldberoemd.op hetgebied
eene Ouverture,viool- en violoncel-seholen, der fabrieknjverheid bekleeden erde katoenalsmede eene handleiding over hetcontrapunt fabrieken - ten getale van meer d&n 200 en de fuga's. Clierubini Onderscheidde zich als den eersten rang.
componist meer door kracht dan door bevalChester de hoofdstad van het Engelsche
ligheid,meer door eene schitterende levendig- graafschap Chesshire,ligt op eene rotsachtige
heid dan door een diep gevoel, meer dool- hoogte niet ver van den mond der Dee, en
hartstogtdan doorzoete dweeperj. *
is eene ouderwetsche stad, besloten binnen
Cheruskers is de naam van een Ger- een vierhoek,door een dikken mlmrvanr00maansch volk,dat onder aanvoering van Ar- den zandsteen gevormd.De huizen zjn er
vïzlïl.
v Of Hermann perk stelde aan de ver- veelal van hout, en de voornaamste straten
overingen der Romeinen in Duitschland.Zj van bogengangen voorzien. Over de rivier
maakten zich bevreesd bj deRomeinendoor3 liggen de oude brug m et 7bogen endenieuwe
legioenen te vernietigen, en bemind bj de Grosvenor-brugmetéénboogmeteeneoanning
Duitschersdoordeonafhankeljkheidvandezen van 65 Ned. el. Totde m erkwaardigste gete handhavenizj woonden tusschen de bron- bouwen behooren er de hoofdkerk in spitsnen van deLlppeen vandeW eserengrensden boogstjl,deW erburghs-abtdj,5anderekerken,
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hetBlue-coat-hospitaal!de gevangenis,en de euses d'
antiquitês,venuosd'Italie?delaGrèce,
schouwburg. Men heeft er een biBschop, 8 d'Egypte et trouvéest
'
tNimègt
le,aXanten,au
drt
lk-bezochte kaasmarkten en beroemde wed- chateau de W iltenborg proche d'Utrecht,dans
rennen,voorts eene Latjnsche school,eene le chateau de Britten proche de Leyde et à

normaalschool, een mtlsétlm , eene boekerj,
enz.Debevolking telterruim 31000zielen,die
indenbelangrjkenuitvoerhant
lel,scheepsbotlw,
scheepvaart enz.hun bestaan vinden.Na het
verzanden derDee, waardoor de haven der
stad onbruikbaar w erd, heeft vaen dogr een
kanaalhaarweder toegankeljk gemaaktv00<
schepen van 350ton.Voortsiszjdoorkanalen

Tongresetc.(1709 en 1712)'',behelzendeeene
beschrjving van zjn eigen belangrjkkabinet,
hetwelk later aan den graaf Tarwlla,gezant
Van Portugal,i
sverkocht,terwjlhetvervolgens gedeelteljk te Leiden, gedeelteljk te
Dresden engedeelteljk bjdeagraafran Wtx#senaar Obdam tot verrjl
ting dermuséaheeft

Hall, het buitenverbljfvan den markiesvan
< :,
'
9fzzl1:J:r.
Chesterfeld (Philipp Dormer Stanhope,
graafvan),een beroemd Engelsch staatsman,
redenaaren schrjver,tevensberuchtom zjne

nischeschoolteParjsen in 1825 eenemrig-

gediend.
met Liverpool, Shrop en Mbntgomery verM iohel Cltevalier, een uitstekend Fransch
bonden en aan den grooten noordwest-spoor- beoefenaar der staathuishoudkunde.Hj werd
we
g gelegen.ongeveer 11/a tlur gaans van geboren te Limogesden 13denJanuarj1806,
Chester ligtM n de Dee hetprachtige Eaton- bezocht er het col
lége,daarna de Polytechting t0t oql
eiding van mju-ingenieurs.Door
voetreizen ln de Pyreneeën, in de Alpen en

aan deRtjn vermeerderde hj zjnekennis,en
hj beschouwdedenjverheid alseenbelangrjk
loszinnige beginselentwerdgeborenteLonden middelt0tontwikkeling desvolks.Hj openden Qzsten Septembel
*1694,studeerde teCam- baarde dat gevoelen in de St.Simonistische
bridge en vertoefdevervolgensgerlimen tjd bladen plu'organisateur''en pLe Globe'' werd
te Parjs. Toen GeorgeI den troon beklom- een aanhanger van het St. Simonismus, en
men had,werd hj kamerheer en 1idvan het beqaf zich metpère Enfantin naardiensk0Lagerhuis, later lid van hetHoogerhuis,en lonlete Menilmontant.Inhetptzivrenouveau''
hj onderscheidde zich steedsdoo1'zjnevrj- eene sf
ltj
l.tvan St.Simonististhen bjbel,lezinnige denkbeelden.In 1128vextrok hj als verdehjeenerEsquissedegêologiepoêtique''.
buitengewoon gezantnaarHolland,daarnawerd W egens opstellen in den nGlobe''moesthj
hj opper-hofmeester van George .
f.
!'
, vice- eenigen tjd in de govangenis doorbrengen,
koning van Ierland en eindeljk staats-seere- doth na t
lien ttsl bxak hj metzjne St.Sitaris. Weldra nam hj zjn Ontslag,om zich monistisqhe vrienden en vextrok naarAmerika
aan zjnestudieenaanzjnevriendentewjden, Op last der regéring,om aldaar de wegen en
en overleed op den Q4sten Maart1173.Zjne kanalen in oogenschfmw te nemen.Van dien
geestige rluetters to his s0n (1774,2dln)'' togt,welke van 1833 t0t1835 duurde en zich
werden metgroûten bjvalûntvangen,envan o0k t0t Mexico en Cuba uitstrekte:gafhj in
zjneoverigegeschriften vermelden wj:rAlis- het olournaldes Dêbats''belangrjke verslacellaneousworks(1778,2 d1n)'',en pposthu- gen, die later onder den titel pLettres sur
mouspiecej (1778)''.
l'Amêriquedu Nord''bj herhaling zjn uitgeChovaher. Onder dezen naam vermelden geven. ln het voorjaar van 1831 werd hj
@@
Wp:
naar Engeland gezonden, om de geldcrisis
Jaeob Clteralier, een medepligtige in het aldaar van nabj gade te Blaan,en hj
verraad,in 1426tegenJ@n,hertogvanBrabant schreef na zjn terugkeer het hoogstbegesmeed.Toen deze in hetboseh vanSoignies langrijk werk ,Des intérêts materiels en
op de Jagtw asjvolgde Cheralierhem m eteen France,travaux publics,xoutes,canaux,chevan spjkers voorzienen ringkraag,ten einde mins de fe< (1838)'',waarvan in 1843 eene
hem daarmede teworgen.Deaanslagmislukte, 7deuitgave verscheen.Achtereenvolgens werd
de booswie.
ht kwam in hechtenis,doch Jàn
nu riddervan hetLeqioenvanEer,staatswas niet over te halen om hem ter dood te hj
raad in buitengewone dlenstt hoogleeraar in
veroordeelen.Hj werd in den kerkergewor- de staathuishoudkunde aan het Collêge de

pen, en eerstna hetoverljdenvanJan(1427) France, en hoofd-ingenieur van het mjnop lastvan diensOpvolger FïJ@donthoofd en wezen, terwjl in 1845 de kiezers van het
gevierendeeld.
q%ieolas O#:rJICer.Ileze,te Sêdan geboren,
kwam na de herroeping van het Edict van
Nantes in Nederlanden vestigdezich omstreeks
1685 eerst te Amsterdam ,toen te Utrecht en
daarna wederte Amsterdam alsboekhandelaar,

departement Aveyron hem afvaardigden naar
het VertegenwoordigendLigchaam.Naderevolutie van 1848 bestreed hp de socialistische
theorie van Loltis .p/txzlc en verdedigde in

zjne pluettres st
lr l'organisation du travail
(1848)''degejktemeeningenderstaathuishoudkunstkooyer, drtlkker en stempelsnjder, en kunde.Na den kaatsstreek werd hj staatsoverleed ln behoeftigeomstandigheden inlaatst- raad in gewone dienst en in 1860 senator.
genoemde stad.Hj heeft een groot aantal H et grootsche denkbeeld van Clteralier is dat
Averken geschreven, van welkewj noemen: van een duurzamen vrede, die alle volksrHistoire de Guillaume 111,R0(d'Angleterre, krachten in de gelegenheid stelt om zich te
Prinee d'
Oranjepal'medailles,lnscriptionset ontwikkelen. In dien zin spreekt hj van
autres monumens (1692)'',- ORéIation des Les êtats unis de l'Europe'' en hj heeft
campagnes de l'an 1708 et 1709 parmedailles als voorzitter van het Internationale Vredes-

(1709)'', - envooralzjne nRecherchescuri- verbond (1869) eenigen tjd een bla; ûndex
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dien titel uitgegeven.Na den va1van hetKei-

Chevaux-lpgers de la Reine''opgerigt,t0taan

zerrjk is htjt0tlid van de NationaleVerqa- 1690 n0g 10 andere,doch zjNzjn all0 ook

dering gekozen en heeftervruchtelûoszjne weder ontbonden.Later had men er wederom
stem laten hooren tegen de prûtectionistische in Frankrjk, in Oostenrjk en btj eenige
ontwerpen van Tltiers.Htjschreefn0g:mcours Duitsche vorsten, doch thans zjn zj verd'économie politique(1842- 1850,3d1n)'',- dwenen.
rEss
ais de politlque industrielle (1843)'',Cheviot-H ills of Clterlot-gebergte is de
,
1Examen du système protecteur(1851)'',en naam van eene zuidwestwaartsloopendebcrgen een groot aantalopstellen in wetenschap- keten tusschen hetEngelschegraafschap Northumberland en hetSchotsche graafschap R0xpeljketjdschriften.

k
* lpiee Tp J Cheralier,zie Gararni.
burgh eniserhetnoordeljkuiteindederPenniChevalher (Pau1us), een Nederlandsch nische bergketen.De hoogste toppen zjn de
godgeleerde,werd geboren te Amsterdam den Cheviot(850 Ned.elhoog), Blackhallhillen
loden September 1722, studeerde te Leiden Carterfell (beide450 Ned.e1)en Peelfell.Zj
in de godgsleerdheid, zag zich achttreenvol- bestaat uitleisteen en syeniet,ismetweiden
gens beroepep te Sloten, te Rjswtl
'k en te en wouden bewassen, dus zeer geschiktvoor
Groningen, en aanvurdde in laatstgenoemde veeteelt, en bevat steenkolen. op die bergstad in 1752hethoogleeraarsambt.Hj over- keten ontspringen de Tyne,Coquet en Tillj
leed aldaarden CdenMaart1796.Hjwaseen die zuidoostwaarts vloepen, de Yedd en de
grondig geleerde,die uitmuntende kweekelin- Kale, die noordwaal'
ts naar de Tweed stroogen heeft gevormd;00k heefthj onderschei- men, en de Liddel, die zich in de baaivan
dene geschriften - echter niet van grooten Solway uitstort.
omvang - in hetlichtgegeven.- Zjnzoon Chevreau (Henri),eenFranschstaatsmAn,
Pierre CAdrclllr, geboren te Groningen den werd geboren den Q3sten October 1823 in de
Qzsten November1160,studeerdedesgeljksin voorstad Belleville te Parjs. Zjn vader,die
de theologie,werd achtereenvolgenspredikant in 1854 te Nantes overleed,was 1id van het
teLellens,bj deW aalschegemeententeNaar- svetgevend Ligchaara,ennadathjvan dezen
den en teZwolle,in 1787privaat-onderwjzer zjneopleiding ontvangen had,vergezeldehj
aldaar,kwam in 1704 te Harderwjk,daarna zjn vriend Lanrent-poltat in 1841 en1842op
te Amsterdam weder in dienst,en overleed, eene reis door Italië,Griekenland,Egypte en
hier ter plaatse den 16den Augustus 1825.In Syrië, waarna de beide reismakkers een deel

1810 onderwees hj koning Lodewl
jk in dc
Nederlandsche taal,en hj heeft o0k eenige
klCh
eineevandl
geschrlf
tenuitgegeveno.m e (JeanPierre
er deV aldrNapoléon Eugène), 0en Fransch staatsman,

gedichten pluesvoyageuses(1844)''uitgaven.
Chevreau, een jverig Bonapartist,deed zjn
best,om na 1848decandidatuurvanLodewj;k

Napoleon voor het presidentschap te bevorderen, en werd hiervoor beloond door eene
geboren den l7den Augustus 1810,bezochtde benoeming t0t prefect van het departement
centmle schoolvoor kunsten en manufacturen Ardèche.Den zden Decemberondersteundehj
en wa8 w eldxa directeur van de groote spie- den staatsstreek en w erd dien ten gevolgesegelfabriek teCirey-les-Forges,alsm ede 1id van cretaris-generaal van Binnenlandsche Zaken,
den raad in het kanton Lorquin. In 1859, Landbouw en Handel.De K eizer verhiefhem

1863 cn 1869 werd hj in het departement vooz'
ts t0tstaatsraad-titulair,en hj behoorde

Meurthe t0tlid van de Kamer van Afgevaar- t0t de commissie, die in 1853 in de Kamer
digden benoemd.In Julj 1869 behoordehj de Begrooting moestverdedigen.Oneenigheid
t0t de 116 leden van het regter centrum ,die metgraafPersiyny gafaanleiding,dathjzjne
Napoleon verzochten om allengs een gedeelte betrekkingen nederlegde, waarna hj a1spxederverantwoordeljkheid van hetstaatsbeleid fect van de eerste klasse in hetdepartem ent
0P zich te nemen.Hj heeftonderscheidene Loire-inférieure werd geplaatst. Hier stichtte
geschriften uitgegeven over chemie en bosch- hj
e,
ldgeoee
;thjgrve
terd
el-he
beidve
ers
dds
he
oor
tbe
e Hô
te
Diteul0tderarcultuur,en werd correspondérend lid van het
teNantes
Instituut enliddercentraleLandbouw-veroeni- verrjzen,riep eeneonderstandsvereenigingin
ging.In den aanvangvan 1870belastteOllivier het leven en bevorderde te Nantes de tabakshem in het nieuwe ministérie met de porte- njyerheid.In 1864 werd hj prefectvan het

feuillevan openbarewerken,doch bjdenval
Aran het bewind,na de eerste nederlagen van
het Fransche leger, verdween hjj van het
8taatstooneel. Van zjne geschriften noemen
wj: rMémoire sur1espropriétés mêcaniqlles
du bols(1848)'',- rRecherchesjllrl'inquence
de l'
eausurlavêgétationdesfore
-ts(1844)''-

Rhe
one-departementen een Jaardaarnasenator.

dementsdansla culture desforêts(185Q)''.
Chevaux-legers ofli
gteFc.
J?
r&Alis 00rBpronkeljk de naam van eene compagnieligte
ruiterj, ten behoeve van het Huis desK0nings door HendrikIV van Frankrjk opgerigt.Zj was 240 man stexk en bestond uit

roofden hem van alzjnepostenendedenhem
t0thetambteloosleven terugkeeren.
Chevreul (MichelEugène),een uitstekend

Toen Ollinier in 1870 de teugels van het beNzind in handen nasa en den prefectderSeine
Hausma'nn ontsloeg!kwam Cherrea. in diens

plaats.Na deaftredlng van Ollirler werdhj,
zonder zjne betrekking a1sprefectte verlie-

zen,minister van BinnenlandscheZaken,doch
en rRecherche sur l'
emploides divers amen- de gebeurtenissen van 4 September 1870 beFranseh scheikundige,werdgeborenden3lsten

Augustus 1786 teAngersin hetdepartement

lne-Loire en studeerdeteParjsmytzooveel
edellieden. In 1660 werden 2 compagnieën Ma
tver,dat zjn leermeester VanqwelIn hem in
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1800 t0t assistent benoemde. Van 1813 t0t dreiweiszen Rosen''vond eeneplaatsin y
,u1'
a-

1830 bekleedde hj de betrekking van hoog- nia''voor1821.Vanhareromansnoemenwj:
leeraar in de natuurkundige wetenschappen Emma'sPriifungen (1827)'' - voortsschreef
aan het Lycée Charlemagne, werd in 1820 zj:gErz:hlungen undNovellen(1822,2dln)'',
daarenboven examinator aan de Polytechnigst
undenblumen (1824 - 1827,4dln)'',
alsmede onder den naam Helmina glueben
sche school en in 1824 diredeurderververj
bj de gobelins-fabriek.Laatstgenoemdepost und romantische Dichtiingen der Tochter der
gaf aanleiding t0t eene reeks van zorgvuldige Karschin (hare moeder), verheiratheten vqn
onderzoekingen over de kleurstoFen en hj Klencke,einDenkmalkindlicherLiebe(1805)7'
,
deelde die mede aan de Académie in eenaan- en den tekstvoorpEuryanthe''eeneoperavan
ta1 pMemoires''.Reeds vroeger had hj zich Weber.In hare laatste levenslaren werd zj
bekend gemaakt doorzjne pRechereheschi- blind en Overleed te Genève den 30sten Janumiques sur 1es corps gras d'origine animale arj 1856.Na haren dood (1858)zjn harege(1823)'',- door deyconsidèrationsgénérales denkschriften onder den titel van nunvergessur l'analyse organlque et ses applications senes''in hetlicht verschenen.
Willtelm de O#/z,,een zoon derbeidevoor(1824)'',en doorvele merkwaardigeopstellen

in de pAnnalesde chimie.00k zjn deschei- gaanden. Hj werd geboren den zlsten Maart
kundige artikels in derDictionnairedesscien- 1806,bragt zjn kindsheid doorin Duitschces naturelles''vanhem afkomstig.Uitgebreide land, studeerde te Miinchen in de regten en
stukkenleverdehjinhetslournaldessavants''j hield in onderscheidsne Duitschesteden zjn

en schreef Foorts: ntzeçons de chimie appli- verbljf.In 1850 vestiyde hj zieh teW eenen,
quée àlateinture (1831,2 d1n)'',- rDela waar ht
jbj de redactle derpoesterreichische
10i du contraste simultané des couleurs et Rei
chszeitung''werdgeylaatst.BehalveeenMn-

de l'
assortimentdesobletscoloriés(1839''
,en r'
rhéorie des elets optiques queprésentent
1ese
'tofes de soie (1846)''.O0k schreefhjtegen den tafeldansen dergeljkebjgeloovigheden.
Chézy.Onderdezen naam vermelden wj:
Antoine Llonard de O#Jzy, een beoefenaar

der Oosterscheletterkunde.Hj werd geboren
te Neuillq den 15denJanuarj 1773,ontving
zjne opleldiug aan dqPolytechnische school
en legde zich vervolgens t0e op hetArabisch
en Perzisch.In 1798 werd hj geplaatstbj

ta1 kleine verhalen ln onderscheidene tjdsehriften,leverdehjderomans:rWandaW ielopolska (1831)'',- rDer fahrende Schiiler
(1835,3 dlnl''- pDieMartinsvögel(1837)''en gDerfrommeJude(1855,4 dln)'',- alsmede:gDasgroszeMyleizbuch(1847,3dln)'',
nhold (1848)'',benevenseenenander
rEhre
over heraldiek,en rErinnert
lngen ausmeinem
Leben (1863 - 1864,2 dln)''.Voortswashj
eeniKentjdredacteurvandenRheinischeVolkshalle''.-Hj overleedteW eenenden13denMaart
1865.
Zjn JongerebroederU
VJZ,geboren

het ministérie van Buitenlandsche Zaken en in 1808,was schilder,doch overleed reeds in
z0u Bonaparte vergezellen naar Egypte,doch 1846.

moest te Toulon ziek achterbljven.In 1799 Chiabérra (Gabrièllo), een Italiaansch
werd hjconservatorderOosterschehandschrif- dichte/, geboren te Savona den 8sten Junj
ten aan de Nationale Bibliotheek, maakte 1552 en reedsvroeg van zjneoudersberoofd,
zich bekend metde oud-lndischetalenenhare ontving door de zorg van zjn oom teRome
letterkunde,gafdaarin onderwjsa1shoogleer- eene wetenschappeljke opleiding, kwam in
aar aan het Collêge de France,en overleed dienstbj dencardinaalCornaro,moestwegens
teParjsden 3lstenAugustus1832.Hjschreef tweegevechten de wjk nemen naar zjnegeeene vertaling van hetPerzischegediehtrM ed- boorteplaats en smachtte hier 1
/& Jaar in de
sjnoen en Leila (Amsterdam 1807,2 dln)'', gevangenis.Daarna wjdde hj zlch metzoo
en deed eene uitgave in het lichtverschjnen goed gevolg aan de dichtkunst,datde vorvanhetdramarsakontala''vanKalidasa(1830). sten er eene eer in stelden, om hem als
Willtelmine G ridfïcle de CA/zy,geborennon gast te ontvanqen. Hj schatte echter zjne
fl:lcke, de echtgenoote van den voorgaande. Onafhankeljkheld te hoog,om zich daardoor
Zj werd geboren teBerljnden26stenJanuarj te laten verblinden. Hj was een man van
1783,ontving eene zorgvuldige opvoeding,en degeljke geleerdheid, die zich vooralin de
huwde metde CAJZ,,nadatzj van eenvroe- 0de en het lied doorechtdichterljke verhegerenechtgenootgescheiden was.Toenzjzich venheid van denkbeelden en door een sierljin hare nieuw e verbindtenis ook niet geluk- ken vorm onderscheidde.Hj verrjktevoorts
kig gevoelde,keerde zj naar Duitschland te- de Italiaansche letterkunde in zjne ptzettere
ru4 en wjddeerzich aan letterkundigen ar- fam igliari''m et de aldaarvoorheen onbekende
beld. Na hetuitbarsten van den bevrjdings- dichterljke brieven,en overleed te Savona
00rl0g in 1813 snelde zj haregewonde land- den 14den October 1637.Zjne popere''zjn
genooten met zooveeljver te hulp,datzj te Venetië in 1768 in 6,en in 1782 in 5 dln
daarover in moejeljkheden werd gewikkeld in hetlichtgegeven.Zjne gRime''verschenen
met het Fransch bestuur te Keulen.Na dien in 1605
1606 in 4 dln,- zjne npoesie
tjd woonde zj bj afwisseling teHeidelberg, liriche''in 1781 in 3 dln,en zjn heldendicht
Berljn,Dresden,W eenen,M'
linchenenParjs. Amadeidl''in 1620.
D00r hare rGedichte (1812,2 dlnl''en hare Chialh (Vincenzo),een Italiaansch histoXHerzenstöne aufPilgerwegen(1833)''verwierf rie-schilder,geboren den 27stenJulj 1787te
zj eeneeervolleplaatsOnderdedichteressen Citta di Castello, z0u eerst horlogemaker
der romantische school.Hetriddergedicht))Die worden,doch ontving weldra onderwjs,van
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t0t de stammen der Mayas en Aztekelbehgorende.Men heeft er grootsche bouwvallen uit
het vöör-Europésche tjdperk.Deoudste stad
des lands is Chiapa de l0s Indios,in 1527
gestichten door 3000 Indianenbewoond,doch
de hoofdstad,voorheen San Christoval de los
Llanos of Ciudad-Real, thans Ciudad de las
ln-Toscane,werd in 1835 directeur derschil- Cazas geheeten,ligt ten oosten van Chiapain
derschool te Cortona,en overleed den 4den eene vruchtbare vlakte,telt 6-of 7000 inwo-

een schilder in zjne gaboortestad en begaf
zich in 1804 naarRome,waarhjzich met
jver op de kunsttoelegdeen 0ok later,na
een kortvertoefte Citta diCastello,van 1815
t0t 1822 bleefschilderen.Daarna woonde hj
t0t herstelzjnergezondheid op verschillende
ylaatsen,vcstigdezich in 1825teS.Sepulcro

September 1840.Hj heeftvooralvele koren ners en beziteenigeaanzienljkegebouwen,
van kerken,refectoria van kloosters enz.met eene universiteit enz.
historische iguren beschilderd,en zjnesttlk- Chiari (Piêtr0), een Italiaansch romanken onderscheiden zich door een uitstekend schrjver en comisch dichter,werdgeborente
perspectief en dool* een geestig aanbrengen Brescia in 1700,voegdezich bjdeordeder
van lichten schaduw.- Tweefraailedoeken Jezuïeten en wjddezich aan dowetenschap.
van dezen meester vindt men in hetpaleis W eldra verkreeg hj den titelvan Hofdichter
Pitti te Florence.
Van den hertog van Modena en vestigde zich
Chiana,voorheen Clano,eeneItaliaansche te Venetië,waarhj in 12Jaarmeerdan 60
rivier,ontspringtop deApennjnen,staatd00r bljspelen ten tooneele bragt.Hj en Goldoni
kanalen in verband met de Tiberen de Arno waren mededingers, maar hetpubliek kende
en stort ip laatstgenoemde zich uit,niet ver den prjst0eaan laatstgenoemde.Voortsvond
van Arezzo.Zj besproeit het Chiana-dal,het- hj een gevaarljken mededinqeringraafCklo
welk zj weleer door hare Overstroomingen Gpzzïy die hem en Goldoniln de prre melazeer ongezond maakte;thansechteriszjdoor rance''bespotteljk maakte.O0k schreefhj 4
de meren Montepulciano en Chiusi geleid en treurspelen, die echterweinig bjvalvonden.
bevochtigthet geheele dalop eenedoelmatige Op gevûrderden leeftjd begafhj zich weder
wjze,zoodathetineendervruchtbaarste00r- naarBrescia,waarhj in 1788overleed.Zjne
den vanItaliëisherschapenenmeerdan100000 dramat
ische geschriften zjn verschenen onder
inwonerstelt.
detitelsncommedie(1756,10dln)'',- rNuova
Chiapas (Las),te voren een Staaten se- raccolta dicommedie(1762)',- enpTragedie
dert 1864 een departement in Mexico,is 0m- (1792)''
. Voorts heefthi
j eenige romans en
geven door Tabasco Yucatan, Guatimala,de wjsgqerige geschriften in hetlichtgegeven.
Zuidzee,oaxaca en Veracruz,en teltOp 763
Chlastollet is eene delfstof,die in rhomD geogr.mjlen omstreeks185000 inwoners. bische zuilen kristalliseert.Dekristallen zjn
Onder de Spaansche heerschappj stond het langwerpig,meestaldun en h0lin de rigting
onder den kapitein-generaalvanGuatimala,en deras,terwjldezeholtemetdeleisteenmassa,
vormde na de omwenteling met Tuxtla een waarin zi
j gevonden worden,gevllld is.Van
zelfstandigen staat der Mexicaansche Foede- die massa loopen dikwjls 4 dunne blaadjes
ratie,terwjlde provincieSoconuscozichaan- naar de hoeken van het prisma,zoodatzj
sloot aan de Republiek van Centraal-Amerika. zich op de doorsnede van dit laatste in de
Hetland isn0y weiuigbekend,dochgrooten- gedaante van een Grieksch kruis vertoonen.
deels bergachtlg. D e bergvlakte van Chiapas Dat gesteente is splinterig en onefen op de
is eene voortzetting van die van Guatimala, breùk, minderhard danveldspaat,grjs,geel
maar minder hoog dan deze, daar zj zich of geelachtig-rood van kleur,aan de kanten
slechts t0t 1000 Ned.elboven deoppervlakte doorschjnend t0tondoorzigtig,heefteensoorder zee verhefl.Het zuidwesteljke randge- teljk gewigt van 2,9 t0t3,0 en bestaatv01bergte torschtvele vulkanische toppen,zooals gens Bwnsen uit39,
090/0kiezelaardet58,560/0
den Soconusco! de beidevulltanen van Amil- leem , 0,
530/0 mangaan-oxyde, 0,210/0 kalkpas,den Sapotltlan enz.Naastdezebergketen aarde en0,99Oyowater,zoodathetinzamenstelvindtmen ern0g 2 andere,dieerevenwjdig ling overeenkomtmetandalusiet.Voordeblaasmede voortloopen, en daartusschen liggen buls wordt het wit zonder te smelten.Men
vruchtbaredalenpeteen heerljk klimaat.Er vindt het vooral in leisteen in de gebergten
zjn velerivieren,welkezichmeerendeelsdoor van Frankrjk.
Tabasco heen in de Golfvan Mexico uitstorChiavenna,veen bevallig stadlemet 0mten, en de belangrjkste daarvan isde Ri0- streeks 4000 inwoners,in deItaliaanscheproChiapa ofde bovenloop der Rio-Tabasco,t0t vincie Sondrio gelegen,verrjstaan dl
m voet
diep in hetbinnenland voor stoombooten be- van den Spliigen, op den regteroever der
vaarbaar. Het klimaat wordt er in het alge- Maira,in een door hoogebergenomgevendal.
meen voor gezond gehouden,en een aanmer- Men heeft van den heuvel,waar het kasteel

keljk deel des lands ismetoorspronkeljke
wouden bedekt.De landbouw iserweinigontwikkeld;ergroejenmaïs,cacao,suikerriet,
tarwe en uitmuntende tabak.Nuttige delfstoffen zjn eraanwezig,maar wordennietopgedolven.Denjverheld iservan weinig betee-

zich verheft, een heerljk uitzirt.Zj ishet
vereenigingspuntvan talrjkereizlgers,dieuit
Italië over den Spliigen willen trekken.Aanvankeljk stond zj onderhetbestuurvaneigen
graven!vervolgens onder datvan dehertogen

van Mllaan,behoorde later (1512- 1797) aan

kenis, en ook de handelgaater gebllkt on- Zwitserland,daarna aan de Cis-AlpjnscheReder het gemis van voldoende m iddelen van publiek,voortsaan Oostenrjk (1815)en ein-

verkeer.De inwonerszjn meestalIndianen, deljk aan Italië (1859).
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Chicago,eenehoogstbelangrjkekoopstad hetBel
jersckemeer genoemd.Hetllgtaanden

aan het meer Michigan in den Noord-Ameri- voet der Alpen ten westen van Traunstein,
kaanschen Staat Illinois en aan de rivier,die en heef'
t bj eenelangwerpige gedaante eene
haren naam draagt,is eerst in 1830 gesticht opyervl
akt
e van 31/z D geogr.mjl.DeAchen,
Pr
l
en
en
R0th voorzien h0t van water,endit
en teldein 1870 reedsbjna 300000inwoners.
Hare ligging aan het meer,de rivier en het stroomt weg door de A1z,die zich uitstortin
Illinois-kanaal en aan 13Onderscheidenespoor- de Inn. Nabjgelegene kleine meren en moe-

wegljnen,diehaarmetdebelangrjkstesteden rassigestreken aan den noordeljken oeverge-

der Unie verbinden,is ongemeen gunstig.In ven getuigenis,dathet voorheen veelgrooter
1868 kwamen ruim 13000 schepen in hare isgeweest.Zjnewateren kunnen zeeronstuihaven, en even zoovele vertrokken vandaar. mig wezen.Hooge bergen vormen er ten zuiDe handelwerktermeteenjaarljkschen0m- den een indrukwekkenden achtergrond,doch
zetvan 300 millioen dollars.Vooralkomener zjne oeverszjn overhetgeheellaag eneen-

CMn,rundveeen zwjnen termarkt,0naan- toonig.Des te bekoorljker zjn er een 3-ta1
zlenljk iservoortsdehouthandel.Denjver- eilanden,nameljk het Herren-inselmetveel
heid heeft er een grootaantallàbrieken doen bosch en eenevoormal
igeabtdj derBenedicverrjzen!en men vindterlangsdeW abash- tjnen,- het Frauen-lnselmeteen klooster
en Michlgan-avenues niet minder prachtige van Benedictjnernonnen en een beval
lig gelegen visschersdorp,
en het Kraut-lnsel,
huizen dan te Philadelphia, New-York en
B'ashington. Onder de Chicago-rivier heeft dat moeskrtliden en granen oplevert.Despoormen er den W ashington-tunnelgebouwd,voor weg van Miinchen naar Salzburg looptlangs

een groot aantalkerken zjn verbazende som- den zuideljken oever en eene stoombootklietï
men besteed,en de acadêmie vanChicagobe- zjne golven,waarop o0k nog hetprimitieve
kleedt eene eervolle plaats onder de hooge- vaaxtuig,de holleboomstam ,wiegelt.Ditmeer

scholen derVereenigde Staten.Meerdanl/qde bevatren overvloedvan viseh.
der bewoners isvanDuitschenoorsprong.Dag-

Chieri? eene zeeroude stad indeItaliaan-

bladen en tjdschriften zjn erin menigte.In sche provlncie Turjn! telt omstreeks 16000
1871 is op den iden en 8sten october door0n- inwonersen isvan drlezjden omgeven door

voorzigtigheid m et eene petroleum lantaren de vruchtbare heuvels, op wier toppen zich in
stad in vlam men gezet en grootendeels ver- de middeleeuw en kleine steden en sloten vernield,doch na dien tjd o0kwedermetkracht hieven. Een arm der Tepice verdeelthaar in

Opgebguwd.
Chlcane, een Fransoh woord,beteekent
eene metboosopzetopgeworpene moejeljkheid, waarop de voornemens of aanspxaken
van anderen schipbreuk ljden. Cl
ticaneuris
degene,diede chicanestevoorschjnroept,en
hetbjvoegeljknaamwoordsiekenenrqq,datmen
in de Groninger volkstaalen elders hoort,is
daarvln afkomstig.

2 helften,en zj bevateengrootaantalprach-

Het ehica-rood heeftde kleur van vermil
joen,
lost in wjngeest op en kleurt katoen oranlegeel.
Chickasaw s isde naam vaneenIndianen-

laken weven,zich op de zjdeteelten op het
voortbrengen van oljven-olie,wjn en graan
toeleggen en eenigen handel drjven.In de

tige kerken,kloosters en gestichten van weldadigheid.00k is er een schouwburg en men

heeft er vele linnen-en katoenweverjen.In

den
Ch
tj
d derRomeinen heette zj Carea.
léti of Civita da CMJ/i is de wèl-gebouwde en bevallig gelegen hoofdstad der

evenzoo genoemdeItaliaanscheprovincie(voorheep Abruzzo Citeriore),nietvervanderivier

Chlc> rood is de Engelsche naam van Pescara, op eene hoogte,vanwaar m en een
eene kleurstof, die de Indianen van Zuid- heerljk uitzigt heett op de AdriatischeZee.
Amerika uit de bladeren van Bigntmia-chica Men heeft er ; kerken,een gymnasium ,een
A'
'
?
wzlà.bereiden.Zj verven daarmede dehuid. seminaritlm en ongeveer 20000 inw oners,die

daqen derOudheid heette d.
estadTheateMarstam in Noord-Amerika.Hj isvermaagschapt ruclnorum. Na den val van hetRomeinsche
met dien der Choctaws,was voorheenmagtig rjk kwam zj in de magtderGothenenL0nen woonde aan den m iddelloop der M issis- gobarden; Pepl
jn de Sorf: verwoesttehaar,
sippi,op hetgebied der hedendaagschestaten doch zj werd door de Noormannen weder
Mississippien Tenessee.Zj waren in denaan- opgebguFd en metNapelsvereenigd.
vang der voorgaande eeuw den Engelschen
Chlgl is de naam van een vorsteljk R0zeer genegen,maar des te afkeeriger van de mei
nsch reslacht afkomstig uit Siéna.AgosFranschen. Met deze kwam het in 1736 t0t f
ïzto Cl
t%%onderscheidde zichdoorzjnrjkdom
1740 t0t een oorlog,en tengevolgevan dezen en kunstmin in hettjdperkvanpausJ'
uli'
t
œ11
t
o
t
a
a
n
Clemens VII. V0or hem schilderde
werd de stam grootendeelsvernietigd,terwjl
het overbljvend gedeelte naar den anderen RafaëldepFarnesina'',en o0k anderekunsteoever der rivier moest verhuizen.In 1786slo- naars, zooals Baldassare Tdrfzzzî en Sodoma.,
ten de Chickasaws een vriendschaps-verbond werden door hem voortgeholpen.Eennieuwen
metde Unie,en in 1837 en 1838 vertrokken glans ontleende ditgeslachtin1655 aanFabLo
zj metdeChoctawsnaarhetIndianen-gebied. CM./ , die a1s Aleœander VII depauseljke
Zj leven erondereen wèl-ingerigtbestutlren waardigheidverkreeg.Toenkwam hetinhetbehebben voor de afgestane gronden schadeloos- zit van het vorstendom Campagnano en van

stellin'
g in geld ontvangen.
het hertogdom Ariccia met het daarbj beChlem -m eer (Het) is het grootste meer hoorend paleis,hetwelktotdeaanzienljkste
in Bejeren en wordtom diereden o0k we1 Van Rome gerekend wordt.Voortsheefthetin
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een paarkerken fraaje kapellen metkostbare
schilderjen. Zjne leden hebben in den laatsten tjd den naam Albanibj den hunnengevoegd, en zj bekleeden dewaardigheid van
erfeljkemaarschalken van hetConclave.

Nederlandsch penningkundige,geborenteDelft
den 22sten Augustus 1802) begon reeds op

g-jarigen leeftjd munten te verzamelen van

verschillende landen en staten,bezochtdeLa-

tjnsche school in zjnegeboorteplaats.werd

Chignon is de naam vaneen bundelvalseh in 1820 student te Leiden,beantwoorddeeene
haar, dat naar de tegenwoordige mode,door académische jrjsvraagaldaaren teGent,en
vele dames in den nek wordt gedragen.W an- promoveerde ln 1828 met den hoogsten l0fin

neerzj wisten,van welkeellendigevrouwen de letteren.In hetzelfdejaar zag hjzich beuit gevangenissen, openbareziekenhuizenenz. noemd t0t1id derMaatschappjvanNederlanddatverm eend tooisel afkom stigis,- wanneer sche letterkunde te Leiden,schreefin 1829
zj bedachten,datreedsmenigedamevreese- eene nVerhandeling over het nutder beoefeljkeenschandeljkeziektenzichdoorhaarchi- ning der munt-en penningkunde'' en nam in
gnon op den hals gehaald heeft,dan zouden 1830 de redactie op zich van hetnAcadémisch
zj die voorwerpen zelfs metgeentangwillen tjdschriftvanhetKoningrjkderNederlanden'',
aanraken.De modeheeftwelkracht,daarzj
voortsin 1833 die vanhetp'rjdschriftvoor
bj de schooneseksezelfsdevreesvoorleeljke algemeene munt- en penningkunde.''Na het
woekerdieren (Gregarinen),dieophaarleven, overljden van den hoogleeraar R-rens(1835)
werd het penningkabinet van Leidens hoogeoverqinnen kan.
Chlhuahua, te voren een staat, thans school onder zjn beheergesteld,waarbj hj
een departementvan Mexico,.grenstten noorden en noordoosten aan de Noord-Amerikaansche staten Nieuw-Mexico en Texas,ten 00sten en zuidoosten aan Cohahuila,ten zuiden
aan Durango en ten westen aan Cinaloa en
Sonora.Het heeft eene oppervlakte van 4120

benevens den titelvan directeur dienvanbuitengewoon hoogleeraar ontving. Vooralheeft
hj grooten roem verworven doo1.het beant-

eene bevolking van rnim 164000 inwoners.In
het oosten vindtmen er eene hoogvlakte,0mstreeks 1500 Ned. el boven de oppervlakte
der zee gelegen,metschraalgras enstrtliken
Ygroeid en vancanonsdoorsneden.Meerwestwaarts wordt hetland bergachtig,zich inden
Sièrra Madre t0t2500 Ned.elverheffend.Er
zjn vele rivieren,waarvan somm ige,zooals
de Rio-Fuénte, Mayo en Jaf
iui,zich uitstorten in de G01f van Californië, en andere,
met uitzondering van de Rio-conchos,welke
zich metde Rio-Grande vereenigt,zich Oostwaarts in steppen-meren verliezen.In hetgebergte heeft men een groot verschilvan zomerwarmte en w interkoude; voor 't overige
is hetklimaat des lands zacht en gezond.De
bodem is er meer gesehiktvoor de veeteelt,
(lan voor den landbouw ,hoeweldeze vooral
in de rivierdalen m aïs, tarwe,peulvrtlchten
en allerleigroenten oplevert.De katoenbouw

al de munten onzer voormalige Hertogen,
Graven,Heeren en Steden enz.van devroeg-

woordenvandeprjsvraag,doorTeyler'stweede
genootschap in 1841 uitgeschreven, waarin

gevraagd werd geene zooveeldoenljk volle(volgens anderen van2550)D geogr.mjlenen dige, Juiste en beredeneerde afbeelding van

ste tjden aft0taan debevredigingvanGent''.
Zjn antwoord, met goud bekroond,heeft
hj lateromgewerktenaangevuld.Voortsheeft
hj het penningkabinet te Leiden aanmerkeljk uitgebreid,en voorlezingen gehoudenover

numismatiek.HjoverleedteLeiden0yden4den
November18G7.Hj was lid ofeerelldvaneen

groot aantal binnen- en buitenlandsehe geleerde genootschappen en leverde, behalve
reeds genoemde verhandelingen,vele belang-

rjke opstellen: in de rAlgemeene konst-en

Letterbode'',- in de pllandelingen derMaat-

schappj van NederlandscheLetterkunde'' in het prjdschrift vool
,algemeeneMunt-en

Penningkunde'',- in de mRevue delaNumis-

matiqpe Belge'' en in vele andere.
Chlldebert is de naam van eenige Frankische koningen uit het stamhtlis der M ero-

slu gt er in het zuiden zeer goed.en bj El vingen.Hiertoe behooren:
Paso aan de Rio-Grande zjn wjngaarden, Cl
tildebert 1, een zoon van Cltlodwig,den
dieden voortrefeljken Paso-wjn verschaFen. stichterdes Franl
tischen rjks.Hj ontvlng na
De veeteelt is er van grootbelang,dochheelt het overljden zjns vaders l/.de van hetuitvan de roofzuchtderIndianen veelte ljden; estrektegebiedenhadzjnzeielteParjs(511).
0ok zjn er vele ertsen,en dezilvermjnen Hj streed metgoedgevolgtegenAmalrolt11,
van Chihuahua behooren van oudst0tderjk- koning der W est-Gothen,en veroverde in532
ste van Mexico.Erzjn slechtsweinig Blan- met zjn broeder Chlotariq
u IhetBourgondiken,en de bevolkingbestaatervoornameljk sche rjk.Toen Cl
tlotari'
l
u I metde weduwe
uit Kleurlingen, gezetene lndianen en wilde Yan zi
jn broeder Cltlodomer in hethuweljk
Indianen. De laatste,t0t de Apachen en C0- trad en zjne raoeder Chlotildede 3 zonen uit
manchen behoorende,zjn uitstekenderuiters heteerstehuweljktotzichnam,deedhjdielonen zwerven rusteloos rond,Om de vreedzame gelingenm etgoedvindenvan Cltlotari'
usnaarPakolonisten te plunderen en te verm oorden.- rjsbrengen en daarna aan ChlotildeVragen ()f
Deevenzoo genoemde hofdstad werd in1691 zj hare kleinzonen met geschoren kruin
aan een riviertjevan denzelfdennaam gesticht zoodatzj a1sgeesteljkenlatervanallewerelden telde in de voorgaande eeuw ,naar m en j.P
**k gebied verstoken waren - ofdood w ilde
zegt,76000inwoners,doch thansslechts14000. zien. DLiever dood!''gaf de iere Vorstin in
Men heeft er eenige prachtige gebouw en en hare vertwjfeling ten antwoord,en detwee
ouds
wer
tonds
e Jtoen
ngst
e aden
an daa
enns
do
od vermoord,terwjl
eenCh
eskrljkaangelegdewandelplaats(alaméda). d

us (Pieter Otto van der),eenuitstel
tend

ontsnapte door zjn
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lang hoofdhaarafte snjden enié een kloos- ter stak en zich opwierp t0t alleenheerscher
ter te gaan. Het plan van Childebert, om overhetgeheelerjk.op verlangen derrjksTkeodebertvan Austrasië te berooven alsmede grooten moest hj echter aan elk rjk zjne
een ander om met laatstgenoemde tegen Cl
tlo- eigene wetten laten behouden.De woestheid
fœrl: op te trekken,leed schipbreuk.Later en willekeur van Cltilderie deden intusschen

veroverde hj met dezen een gedeelte van
Spanle,verwoesttein55;hetlandzjnerbondgenooten t0t aan Rheimsen overleed in het
volgende Jaar, waarna Cltlotariuszich meester maakte van zjn rjk en degemalin en
beide doehters des afgestorvenen in ballingschap zond.
Ckildebert Jf, de zoon van Mybrt I,k0ning van Austrasië, en Van Brunehâlde.Na

weldrainee6
n7e3me
zame
nz
we
inma
gl
oin
tnaaé
ne)neznpn
tz
jn
er
ge
ntse
.hej
r
Tverd
zonenop deJagtvermoord.
Cltélderio fJJ,waarschjnljk een zoon van
den voorgaande, was de laatste r0ifainéant
uit hetstamhuis der Merovingen.Nadendood
Van

l'heoderie IV (737) had de hqfmejer

Karel M aetelhetnietnoodig geacht,lemand
Van dat geslacht 0P den troon te plaatsen,

hetvermoorden van zjn vader(575)werdhj hoewel er n0p een zoon van Cl
ûlpero 11in
door hertog Gondebald uit de handen vanzi
jn leven was. Zpne zonen rekenden het echter
00m Cltil
perlc Igered en op den vaderljken van belang! om zich te beveiligen tegen Qe
troon geplaatst. Gontram t koning van Bour- zamenspannlng derrjksgrooten;CltildricIIJ

gondië nam hem in 577 aan als zoon, en werd dus koningj maar had volstrekt geen
beide vorderden van Cltilperie de teruggave gezag,en toen Pe
pqndefpr/dmetgoedkeu-

van het veroverde gedeelte des rjks.Toen ring van den Paus00k den koninkljkentitel
deze hieraan geen yevolg gaf,slootdetrou- aannam (752), begai'zich Cltilderie metgewelooze CMldebert ln 581 een verbond met schoren kruin naarhetklooster Sithieu te St.
hem en beoorloogde Gontram, om de helft Omer,alwaar hj in 754 a1s monnik overder statl Marseille te verkrjgen.Gontra,
m en leed.
zjn neef sloten in 586 eene overeenkomst, Childreniet is een gesteente,welkskriswaarbj zj elkandererfgenaam maakten.Niet- tallen kleine rhombische octaëdersvormenm et
temin trok Cl
tildebert,na Gontram'
srampspoe- hoeken van 97O50/.Het is zo0 hard alsvelddigen oorlogtegendeW est-Gothen,metWicAczrd spaat,doorzigtig,glasglanzend,geelaohtig-wit

tegen hem ten strjde doch boodtevensaan, t0t zwart van kleur,en heefteen soorteljk
den oost-Romeinschen keizerM auriti'
lts tegen gewigtvan3,3.HetbestaatvlbkgensRammelsberg
de Longobarden ter hulp te snellen.Laatst- uit 28,90/0 phosphorzuur! 14,
40/0aluinaarde,
genoemden bragten hem echter eenenederlaag 30,
7
0
/
0
j
z
e
r
o
x
yd
u
l
e,
9
,
1
:
'
/
0
ma
ngaan-oxydule
toe.Na Gontram'
s dood voerde hj ook heer- en 17,00,/0 water.Hetkleurt de blaasbuisvlam
sehappj over Bourgondië,maar hj gedroeg blaauwachtig-yroen, is ,nsmeltbaar en lost
zich a1s een dwingeland,zoodat er eene za- moejeljk op ln zoutzuur.HetkomtinEngemenzwering teqen hem ontstond,dieevenwel land voor.
op eene bloedlgewjzeonderdruktwerd.Hj Chilgontai of Khilyontoiis de naam van
Overleed in 596.
eene uitgestrekte zandwoestjn in Aziatisch
Ckildebert111,een zoon van Tlteodorio111. Rusland langs derivieren TsjikoienSelenga.
Hj werd opvolger van zjn broeder Chlod- Men vindtereen beroemden afkodstempelder
w% II1 op den troon van Austrasiëen be. Mongolen, Dathan ofDadzan genaamd,werhoorde t0tde oroisfainéans'',wantzjn hof- waarts de Khalka's,Buraeten,Lamoeten en
mejer Grimoald, een zoen van P'
èqn elzl andero Mongoolsche stammen in grootengetale
Beristal,hadhetbewindinhanden,en hjover- terCh
bejkvaarttrekken.
leed in 711.

lll of Chile,eene republiek aan dewestChildericisdenaam vaneenigeFrankische kust van Zuid-Amerika, was te voren eene

koningen uithetstamhuisderxerevingen.lliert0e behooren:
Cltélderic 1, de zoon Van M eroraens,den
koninr derSalischeFranken.Hj beklom den
troon m 457!doch w erd Om zjn losbandiggedrag doorzjne onderdanen verdreven,vltlgtte
naar B asinus koning van Thiiringen,en vergold diens l
angdurige qastvrjheid doorzjne
gem alin Basina teverlelden,metwiehjnaar
het land der Franken terugkeerde,alwaarhj

Spaansche bezitting en grensttennoordenmet
de woeste hoogvlaktevan AtacamaaanBolivia,
ten oosten met de Andes-keten aan deArgen-

tjnsche Republiek en Patagonië,en ten zuidenen westen aan deZuidzee.Zj strektzich
uit van 24 t0t43'/zOZ.B.en isbj dieaanzienljke lengte nergens breederdan 40 geogr.
mjlen en doorgaans niet meer dan halfz00
breed. Het heeft- na de laatste grensbepa-

ling metBolivia (10 Augustus1866),waarbj
haart0tkoningin verhief.Hj Overleedin481. de baai van Mejillonesaan laatstgenoemden
Cltildero 11,dezoon van Cltlodw'
è I1.Hj Staat is toegewezen,terwjlbeideStaten de

werd in 660 koning van Austrasië,en had opbrengst der daarin gelegen guano-eilanden
hertog Wolfoald t0t hofmejer.Dezetelvan deelen - eene oppervlakte van6238 1 geogr.

zjn gebied wasMetz.In 670 overleed Cl
tlo- mjlen metongeveer2milliceninwoners,verflz
rïx.
:III,endehofmejerEbroinverhiefTkeo- deeld over 15 provinciën.Daarenboven heeft
Ar1,den Jongeren broedervan Cltilderic,t0t men er n0g 80000 Araucanen enbjna 4000
koning van Neustrië en Bourgondië zonder

Patagoniërs.De voornaamste steden zjn er

hierover de rjksgrooten teraadplegen.Deze, Santlago met115000,Valgaraisomet70000,
hierdoor verbitterd, riepen Cltilderic te hulp, Talca met 18000,Conceptlon,La Serene en
die weldra verscheen, Theoderiein een klo0s- Copi
apö iedermet13000,Quillatamet1000%
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Chillan-Nuévo met9000, en San Felipe met groote kopbrsmelterjen in de provindBn C08000 inwoners.
quimbo en Atacama. De zilvermijnen liggen

Aan de oostzjde verrjst er de Andes- erin een smallen gordeltusschenb41/uen34O

keten t0t eelle gemiddelde hoogte van 3500 Z. B.langsden Westeljken voetderAndesNed. elmet toppen van 5-t0t 6000 Ned.el, keten.In (1e omstreken van Copiapöheeftmen
waarbj zich deAconcagua verheft,die 7000 reeds lang 19 zilverdistricten met235groeven.

Ned. elhoog is;0ok vindtmelldaarbj een Voorts heeftmen ergoud,schoon in qeringe
dozjn zwjgende en even zoovelewerkzame hoeveelheid,langs de kuststeenkolen,ultmunvulltanen. T0t de eerste behooren de Tupungato,t0t de laatste de Maypu en deVillarica.
Slechts enkele passen leiden over die bergketen, zooals de pas van Antuco,die van La
Cumbre,die van Come-cabello,dievanDonna

tend keukenzout en een aantalanderenuttige
delfstoFen,vool
'alChili-salpeter.- Hetplanten-

rjkleverteruitmt
lntendtimmerhout,voortsalle

Europésche boomvruchten ,groentenengranen.
Chiliis reeds sedert2 eeuwen dekorenschuur

Anna en de Laguna-pas.In den laatsten tjd van Peru,en in den laatsten tjdisermeelin
ontdekte men n0g den pas Perez Rosales,die helangrjlte hoeveelheid uitgevoerd. 00k de
naar Patagonië loopt, en den Navarete-pas, wjnstok groeiter en z0u bj eenebeterebedie niet ongeschiktis voor eenspoorweg.Van handeling uitmnntenden wjnopleveren.- Het
de kust af wordt de bodem in Chiliallengs dierenrjk iserop eenearmoedigewjzeverhooger, schoon niet geljkmatig, daar hj tegenwoordigd. In de weiden heeft men er
n0g 2 andere bergreeksen draagt,nameljk veel vee,nameljk rtmderen,schapen en geide Middel-cordillera en de Kust-cordillera, ten,zoodaterpekelvleeschengedroogdvleesch

zoodat er 2 reeksen van evenwjdige lengte- (charqui)wordtuitgevoerd.
dalen ontstaan. Daar echter laatstgemelde 2
Zooweldezenatuurljkehulpbronnenalshet
reeksen door de wateren,van de hoofdketen degeljk volkskarakterbeloven aan Chilieene
afdalende,doorsneden zjn,vertoonen zj zich schoone toekonlst.HetaantalOnafhankeljke

als onzamenhangende groepen.In de lengte- Indianen bedraagt er slechts 25- of30000,dalen, die aan de hoofdketen grenzen,liggen voorts heeft men er Indianen,die zich met
de voornaamste steden,die er aan geweldige den landbouw bezi
ghouden,envoor'toverige
aardbevingen zjn blootgesteld.Groote gedeel- Blanken en Kleurllngen.Vaderlandsliefde,onde
r
nemi
ngs
ge
es
t
en
kenniszucht vindt m en er
ten der kust zjn in hethistorischetjdperk

opgestuwd.Er zjn velerivieren,doch deze bj allestanden.Aan hethoofd van den Staat
doorloopen m eestals kustriviereneengeringen bevindt er zich een President,voorden tjd
afstand. De belangrjkste zjn de Biobio (30 van 5jaargekozen,slechtseensherkiesbaar
geogr.mj1 lang en over 20 geogr.mj1be- en met de uitvoerende magt bekleed; een
vaarbaar),deMaule,de Callecalle (Valdivia), kabinet van 4 ministers en een staatsraad
de Cauten (Imperiale),en deBuéno.Voorts van 13 leden staan hem ter zjde en
vindtmen er het grootemcer van Llanquihue

worden door hem benoemd en Ontslagen.D e

meteene oppervlakte van 11 EDgeogr.mjlen, wetgevendemagtis in handen van hetNatioen den uitgestrekten zoutpoel van Atacama, naalCongrès,bestaande uiteenSenaatvan20

die eene lengte van 51 (a geogr.mjlbeslaat. leden, die voor den tjd van 9 Jaar worden
Daar hetland zich over vele breedtegraden gekozen en van welke om de 3jaar l/adeafuitstrekt, is het klimaat er zeer verschillend. tret'dt,en uit eene KamervanAfgevaardigden
Hoewel niet vervan den keerltring gelegen, (1 Op 2000 inwoners), welke voor den tjd
maken de sneeuw toppen der berglteten en de van 3 Jaar worden benoemd.Aan het hoofd
Oceaan de luchtsgesteldheid ergematigd.Bjde van elke provincie bevinden zich een gouverkust valt geen sneeuw , en htx
t js,dat des neur (intendeute), een militaire bevelhebber
nachts aan den voet der Cordillera Ontstaatt en een directeur der belastingen.D e provinis niet bestand tegen de stralen der m orgen- ciën zgn verdeeld indepartementen.Deregters

zon. De regentjd bekleedt er de plaats van worden er benoemd voor levenslang en zjn
den winter;ditgeschiedt in dezuideljkepro- onafzetbaar; m en heeft er een hooggeregtshof

vinciën der Reptlbliek zeer regelmatig;in de te Santiagcjen hoven van appèlte Santiago,
provincie Aconcagua regent het niet langer Conception en Serena.De hootk
lstad deslands
dan 3 wekenqen verdernoordwaartsvaltsoms is Santiago,de belangrjkste koopstM Va1in jaren geen regen.Het klimaatiserdien paraiso.

ten gevolqe zeergezond.Nu en dan waajen

De welvaart des landsneemtvan jaart0t

er geweldlge storm en uithetnoorden,dieden Jaaraanmerkeljk toe.All
engswordtiletmet
naam dragen van temporales en weken lang een net van spoorwegen bedektqthansloopen
door goed weder worden gevolgd.D eszom ers er reeds van Santiago naar Valparaiso, van
waait er doorgaans van 10 t0t 3uureenzuid- Sant
iayo naar Ctlrico,van Caldera naarSanwestewind, die den ylantengroei sterk be- Antonlo, van Pabelloll naar Chanardllo,en
vordert.- De bodem ls er zeerverschillend, van Coquimbo naar Las Cardas. De waarde

nameljk mild-besproeid en vruchtbaar in het van den invoer bedroeg er in 1869 bjna 36
zuiden,w oesten dor in hetnoorden.Daarom millioen dollars en die van den uitvoer bjna
bloejen in het zuiden landbouw en veeteelt, 273/. millioen,en onder deuitvoar-artikelen
terwjlin hetnoorden de mjn-ontginning een bekleedt het koper den eersten rang.In dat
belangrjk middelvan bestaan oplevert,daar @Jaar vielen ruim 4000 schepen binnen in de
de grond er in de eerste plaats van koper,en havens van Chili. De vloot telter (in 1870)
ook van zilver is voorzien.Yooralheeftm en

12 stoom schepen en 400 zee-soldaten, het
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staande leger5000 en de nationalegarde55000
man. Er is slechts eene grootere bevolking
noodig, om den bloei des lands te doen toenemen; daarom wordt de landverhuizing t
lit
Europa derwaarts er sterk aangemoedigd.
Reedsde Inca's van Peru hebben pogingen

opperbestunrder van den Staat kozen.O.
:*ïp
eehter rukte uit Conceydon voorwaarts,ove1
*viel en versloeg den 19den Maart 1818 de

zich aldaar en rukten ln 1550 onder Pedro
Valdilûa voorwaarts t0t aan de Biobio)waar
de Arauco's hem stand deden hot
lden.Toen
Averd Chilionder hetbesttlurgesteld van een
Spaanschen kapitein-generaal.Opgewekt door
het voorbeeld van Buénos-Ayres, gevoelden
er de hoogere standen sedert 1809 deneiging,

bezetting bevond.
Nt
l volgden er burger-oorlogen.Reeds den

PatriottenbjCancharayada,maarverlooropden
5denAprildenzo0beslissendenslag bjMayapu.
Hierdoor werd Chili voor goed vrjgemaakt
aangewend,om ditheerljkelandaan hunne van de Spaansche heerschappj. Lord Coheerschappjteonderwerpen,dochdeze waren cleco: (later lord Dundonald) veroverde,a1s
althansin hetztliden vruchtelops.DijgoAlma- admiraalder Republiek,in 1820 Valdivia,en
t
7rt) drong echter in 1535 uit Peru in de pro- generaalFreyee in 1826 heteiland Chiloë,de
.
vincie Coquimbo.De Syanlaarden vestigdcn laatste punten, waar zich eene Spaansche
28sten Januarj 1823 werd de opperbestuurder
door eenepartj afgezet.GeneraalFreyreaanvaardde de regéring, doeh werd desgeljks
van zjn zetelgedrongen;wèlgreep hj naar
dewapens:doch leed in Julj1828nabjSant-

h gebannen.op
om zich onafhankelgk temaken van Spanle. iago de nederlaag en zag zic'

Nadat in 1810 de kapitein-generaalCarrasco hem vol
gde goneraal Pinto? en og dezen in
0p last der Spaansche Cortes WaS afgezet, 1831 de voorzitter Prilto,d1e de blnnenlandkwam te Santiago eene Junta bjeen,die den sche rtlst herstelde 0n,door bekwame minismarkies de IJ Platc,een ingezeten vanChili, ters geholpen, vele nuttige maatregelen nam.
t0tpresidentkoos.la
senep0giugvandenSpaan- Eene zamenzwering, uit Pertl aangestookt,

schen krjgs-oversteFz
kffFrz't
z,om denieuw: werd in 1837 op eenebloedige wjze onder-

regéring te doon vallen,mislukte en deed de drukt. Deze gebeurtenis en de toenemende
omwenteling uitbarsten.Ilet Congrês,datden magt van Santa-Crlz,presidentvan Bolivia,
9den September 1811 bjeenltwam,handelde die zich van Peru had raeester gesaaakt en
n0g steedsinnaam van Spanje,dochet
lnjaar (/llili bedreigde, Avaren Oorzaken van een
later maakten 3 broeders van aanzienijkc ool-log,die in M aart1839 met de verbanning
afkomst, Josl Ai.f
/'
l
f?J, J'
uan J'
P:J en Imis van generaal k%anta-crln eindigde.Chiliwerd
Oczrrerl zich meestervan hetgezag,verdreven nu d011 25sten April1844 doorSpanjeonafhetCongrèsenverklaarden Chilionafhankeljk. hankeljk verklaard, en doûr vele verdragen
Abascgltonderltoning van Pertl,zoud in 1813 met btlitenlandsche mogendheden en door de
den generaalParlja uitLimaderwaarts,doch toenem ende vaart Op den Grooten Oceaan
Josd .M'
ï#îI/! Carrera bragt hem in het zuiden ontw ikkelde het zjnewelvaartop eene zeer
des lands eene nederlaag toe.DeJunta,afkee- voorspoedi
ge wjze.O0k binnen 'slandswerd
rig van de aanmatiging der Carrera's,ontnam de rust nlet gestoortl.In 1841 beklom genehem het opperbevelen droeg het op aan Bev- raal Bltlnesden voorzitterszetelen hj werd

scre Ob.
Jl
L
q#lts,die niet beletttm kon,dat
de overmaytige Spanlaarden Onder Gainsa de
stad Talca lnnamen.Eene nieuweOmwenteling
Joeg de Junta tlitéén,bekleeddeden overste

in 1846 herkozen.Zjn opvolgerin 1851 was

uit Pcru. O'
Hl
Lq.
#ns werd den zden Octûber
1814 bi
j Rancagua geslagen, doch ontsnapte
met eene aanmerkeljke krjgsmagt over de
Andes-Keten naar Mendoza. Ruim 2 Jaar

arj 1852 werd de eerste spoorweg geopend

ManuelA tlff,de candidaatderdemocratische

partj,en generaaldela Oz'
ffzzochtvruchte-

l0os zich daartegen te verzetten.Het bestuur
Lastra met het dictatorschap, deed den bur- van Bltlnes had voor den inanciélentoestand,
ger-oorlog ontbranden en baande den wegvoor den handelen den landverhuizers-aanvoeruitgeneraalOsorio md nietlweSpaansehetroepen muntende vruchten gedragen.Den zden Janu-

van Capiapö naar Caldéra.Onder het bewind

van M ontt, die desgeljks herkozen werd,
ontving Chilieen burgerljk wetboek,handels-

hield nu Osorio het bewind in handen,en regtbanken, eene regeling der gem eentebestuhet volk scheen verheugd te wezen over het ren,eenedisconto-en deposito-bank (teVal-

eiudevan den Oorlogenvandeheerschappjder paraiso),eenevoorschotbank 0y hypotheken,
Carrera's. Intusschen gevoelde Buénos-Ayres en eene omzet
tinrvan tienden lngrondrenten.
hetgevaar,datvan dezjde van Chilidreigde, Met Groot-Brittanle werd in 1856 eenhandelsen Ondersteunde de uitgewekene Chilênen, tractaat gesloten, en de jeugdige Republiek

die zich onder generaal Ran-M artin met de hield zieh ver van de onlusten)diehareZuidtroepen der La Plata-staten t0t een legerver- Amqri
kaansche zustersteisterden.EenOproer,
eenigden. Het gelukte dezen bevelhebber,de datln1859ui
tbarstte,werdaanstpndsqedempt.
Spanlaarden te misleiden en met 4000mail Op M bzttvolgde in 1861 Jose JtltzgyzzzPerez,
een der stotltste togten,waarvan ooitgehoord en sedertSeptember1871isErrazurizvoorzitter
isy nameljk in 8 dagen een van 50 t0t60 der Republiek. De oneenigheid met Bolivia

geogr.mjlen overde onbewoonde,4000Ned. over de grenzen werd,zooalswj reeds Verel hooge Cordillera?te volbrengen.De Span- meld hebben,in 1866t0teenbevredigendeinde
jaarden,aan den voetvan hetgebergteonder gebragt.
Marotovereenigd,ledeneenebeslissendenederChili werd in 1864 wegens gewelddadighelaag en licten de hoofdstad in handen der den,jegens eene Baskische koloniein Peru
overwinnaars)die den generaal O'Hi-qgins t0t gcpleegd, in moejeljkheden gpwikkpld mt't
V.
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Spanle.Ditlaatste nam de Chincha-eilanden tjdsverlooptegemoet gezien,terwjlerbjgein bezit en brak de diplomatische betrekkin- durige teleurstelling gegevens werdengezocht,
gen af, waarna een Spaansch eskader onder om dien aanvang te bepalen.
admiraalParqia vôôrValparaisoverscheen en Het Chiliasmusis nooitgeheelen al uitde
den 25sten September 1865 den oorlog ver- ChristeljkeKerk verdwenen.Deregtzinnigste
klaarde. Parlja bragt zich Om het leven, Kerkvaders der 2de eeuw , zooals Papias.,
Omdat de Chileensche korvet pEsmeralda''den Justinlu ,Irenaelts,H ippolytusen Tertullianus,
26sten Novembel' eene Spaansche kanonneer- waren Chiliasten, terwjl de Gnostici, de
boot veroverd had. Zjn Opvolger,admiraal Alexandrjnsche sehoolen deRoomscheClerus

M endez N'
lfsez,blokkeerde dehavensvanValparaiso en Caldêra en bombardeerdeden3lsten
Maart 1866 eerstgenoemde stad. Inmiddels
schaarden Peru,Ecuadoren Bolivia zich aan

hunne leer bestreden,doch hetvolksgeloofniet
konden overwinnen.Sedertde4deeeuw echter
begon men in het Oosten de Openbaring van
Johannes meer a1s zinnebeeldigtebeschouwen,

de zjde van Chili en verklaarden Spanje terwjlin hetW estendealoudeverwachtingen

den 0orlog, waarna het eskader Valparaiso der Kerk bleven heersehen. Eerst toen de
verliett om
hoewelte vergeefs Callao ljdendeen strjdendeKerk eeneoverwinnende
aan tetasten.Daarmedenamen devt
jandeljk- was geworden,behoefdemenhetDuizendjarig
heden een einde, doeh eerst in 1869 is door rjk nietmeer in de toekomstte verwachten.
bemiddeling der5TereenigdeStaten,onderv0or- Gedurig echter,vooralbjzedeljkeverdgrven-

waarde van schadeveryoeding voorhetbom- heid van den Clerusofbjvreeseljkepestziek-

bardement van Valparalso,eenwapenstilstand ten,verhiefhetChiliasmusopnieuw hethoofd.
van 2jaargesloten,die den 12den April1871 In demiddeleeuwen zagen velen in deApocat0t3Jaarverlengd werd,terwjlmen tevens lypsis een kort begrip der Kerkgeschiedenis,
te W ashington Over den vrede onderhandelde. en zelfs de Hervormers meenden,datdeAntiIn de laatsteJarenhaddendezuideljkegewes- CFlrlf niets anders was dan het Pausdom.
ten van Chiliveelte ljden van de invallen Toen echter de dweepzieke wederdoopers een
der woeste Araucanen, vooral in 1870,toen Duizendjarig rjk langs den weg van Oproer
een Fransch avonturier zich onder den naam en geweld wilden stichten,werd het Chiliasvan koning Altrllie zzifobz): I aan het hoofd mus zoowel door de Augsbtlrgsche als door

had grqlaatstvan dien stam.

de Zwitsersche geloofsbeljdenis alseeneJ00dChlllasm us, een Griekseh woord?betee- sche dwaling verw orpen, en de orthodoxe
kent het geloof aan een Duoendjar%y g'
i
/k, dogmatiek hield staande,dathetDuizendjarig
v01 çlans en heerljkheid, hetwelk Cltristus rjk nietin det0ek0n1st maarinhetverledene

na zpn ziqtbaren terugkeerstichten zal.Het moest worden gezocht.Niettemin verdiepten,
heerschte,ln overeenstemmingmetdeverwach- gedurendedegodsdienst-oorlogenin0nswereldtingen der Israëlieten en met tle Openbaring deel,devervol
qdenzich in Chiliastischedroovan Johannes(hoofdstuk XX en XXI),in de men,zooalswtloymerken bj deBoheemsche
beide eerste ecuwen der Christeljke Kerk broeders, de Camlsards, de W eigelianen,de
algem een doch begon reeds in het midden Labadisten,deQuiëtisten,deaanhangersvan
der 2de eeu:g te verEaauwen of zinnebeeldig Jane Leade in Engeland enz.,en hierzochten
te worden opyevat, terwjlhet zich bj de zelfs geleerde mannen,zooals Tltomas .pwrsef
Montanisten (zle onder ditwoordl nogmaals en W illiam Trr/zïdfozl,hetChiliasmusopgeolomet kracht verhief.Volgens hetgevoelen der gischegronden te handhaven.V oortswasonder
Chiliasten zûu de terugkeervan Clîmistwsvoor- de Lutherschen in Duitschland W illtelm Peterafgegaan worden doorbange tjden endoorde .:e9l een voorstandor van die leer; en o0k

verschjning van den Anti-c*istp
.dan echter
zou deM essiaskomen,om Satanvooreentjd
van 1000Jaar in boejente slaan,deHeidenen
en goddeloozen te vernietigen of in slavender
vromenteherscheppen,hetRomeinscherjkte
doen'
ivallen enopzjnepuinhoopeneenenieuwe
ordevanzakentedoen verrjzen,nameljkeen
hervonden Paradjs, een nieuw Jerusalem ,

S'
t
vedenborg maakte er gebruik van.Terwjl

Spener en de Piëtisten wegens hun geloofaan
het Messiasri
jk door de regtzinnîgen werden
verketterd,verw ierfhet door Jbhann a<l&rdcl,f
Benyelhet burgerregt in de Luthersche Kerk.

Hj berekende den aanvang van hetDuizendJarig rjk Op het Jaar 1836, terwjl zjne
leerlingen er beschrjvingen van leverden,en
waar de vromen in onschuld en overvloed anderen dezein een dichterljkgewaadhulden.
zouden wonen.HetOntbraltdaarbj geenszins 00k later is gedurig hetvergaan der wereld
aan verwachtingen van zinneljken aard.Een voorspeld in verband met de komstvan het
leeraar uit de 2deeeuw verzekerde,uitden Messiasrjk.Vele dweepers en letterknechten
mond van Jbhannes te hebben vernomen,dat zjn n0g altjd vandievaak-verjdeldeverwachin het Messiasrjk verbazend groote koren- ting doordrongen, en zelfs de Mormonen be.
aren en druiventrossen zouden groejen,die schouwen zich als grondleggers van eennieuw
de godvruchtigen zonder eenige moeitezouden Sion.Geen wonder echter dathetChiliasmus
oogsten en nuttigen, - zelfb w aren er,die tenallentjdegrootebelangstellingheeftgerekt,
zich datrjk voorstelden alsdenhemelvolgens want het is in reine oyvatting hetldeaal
M oltammed, nameljk als eene onbeperkte be- Van 't geen de raenschheld Nvezen m oest en
vrediging van allezinneljke begeerljkheden. volgensharen aanlegenbestemmingwordenzal.
Deaanvang van datrjk isdoordeApostelen
Chili-salpeter,natron-sal
peter ofteerlingbljkbaar reeds verwachtgedurendehunleven, dcl.pdfer, eene voor technisch gebruik hoogsten werdlatertelkensna een betrekkeljkkort belangrjke delfstof,wordteigenljkuitgevoerd
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uit de PeruviunschehavenIquique ennietuit had gesmacht.In zjn gedichtr'
I'
heprisoner
Chili.Menvindtzealdaarineenedorrewoestjn, of Chillon'' heeftByron dezen martelaarver-

pn
de zuideljkegrenzen vanPeruenBolivia, heerljkt.
ln eene zandlaag tusschen schelpenbevattende

Chilo,een der 7 wjzen vanGriekenland,

leemlagen.Eenenagenoeg zuiverezoutlaagter 'ias de stichter van het ephoraat en werd
dikte van bjna 1 Ned.elwordterbj Tara- zelf ephorus epôny:aus te Lacedaemon.Men
paca, in de provincie Arequipa, opgebroken. zegtdathjalsgrjsaardvan bljdschapgestorDe Chili-salpeter kristalliseertin stomperhom- ven is,toenzjn zoonin deolympischespelen

boëders,isdoorzigtig t0tdoorschjnend,water- a1soverwinnaarwerd gekroond.Van hem zjn
helder t0twitvan kleur,zoohardalsklipzout, de spreuken,die in hetNederlandsch luiden
gemakkeljkoplosbaar,smnaktzoutenverkoe- Ken u-zelven'' - pAlteveelisongezond''lend,en heeft een soorteljk gewigtvan 2,1 en gBorgen brengt zorgen''.Volgens Diôgenes
tot Q,2.Ze smelt voor de blaasbuis en kleurt rtëk,fl.
sheefthj 00k eene grooteélegiever.

de vlam geel.Volgens Hystetter bestaatzj
uit94,
290/0salpeterzuurnatron,0,420/0salpeterzpre kali, 0,
860/0 salpeterzure magnésia,
2,990/0 keukenzout,0!Q4O/o zwavelzure kali,
1,990/0 water en 0,220/0aardachtige bestand-

vaardigd.

t0t3O/Ozwavelzuurnatron

beenig,het bovenste isuitgerand;het bloemomwindselisgesteeldendraadvormig,dehonig-

Chilochloa L. Of Xandltalm is de naam
van een plantengeslacht uit de familie der

Grassen (Gramineae). Het Onderscheidt zich
doorongeljke,spitsekafblaadjes,langer dan
deelen,- volgensandereanalysen bevatzj de bloempjes,en dikwjlsop den rug en aan
n0g eene geringe hoeveelheid iodnatrium en deranden behaard.DeklepjeszjnbjnakraakNadat in 1820 de eerste chili-salpeter in
Engeland was ingevoerd,nam hetgebruik zôô
t0e, dat deuitvoer uit de haven van Iquiql
ze
in 1850 t0t 5 millioen tolcentenaars klom.De
kali-salpeter waserbjnageheeldoorverdrongen, doch de nieuwe deltLtofdeugt niett0t
vervaardiging van buskruid, daar zj in de
luchtwater opneemt.00k bj hetmaken van
salpeterzuur wordt ze niet gebruikt,omdatde
kali-salpeter zuiverder is,en zw avelzure kali
voor hetgebruik beter voegt dan zwavelzuur

schubben zjn lancetvormig en onbehaard,de
stempelsvlokkig,endebloempjesvormeneene

zamengestelde,rolrondeaar.Een paarsoorten,

nameljk 0.Boel
tmeri L.en C.arenaro L.y
groejqn qgk in 011sVaderland.
Chlloe - eigenljk Chili-llùe of Isnde
rczzChili- is denaam vaneeneeilandengroep,
welke t0tChilibehoorten aan dezuidkustvan

dezeRqubliek bj deGolfvan Ancud(C0ncovado-baal)gelegen is.Zj bestaat uit 25benatron.Daarentejen komtzj in deglasfabrie- woonde eilanden van verschillende qrootte en
ken, t0t het bereiden van kali-salpeter, t0t uit 300 onbew oonde eilanden en kllppen,en
inzouten van vleesch en vooraltotbemesting vormt met het geberyte van het naburige

van landerjen - bepaaldeljk voorallegranen vaste land eene provlncie der Chileensche
en peulvnwhten - zeer te pas.Zelfsverdient Rept
lbliek,dieopongeveer426L geogr.mjlen
zj devoorkeurboven g'
uano,omdatzjminder bjna 60000inwonerstelt(1867).Deeilanden
vlugtig en minder vatbaar voor vervalsching li
ggenmeestaldigtbjelkaâr,zoodatdescheeyis. Daarenboven is zj goedkooper.De beste vaart erzeergevaarljk isiVermoedeljk zjn
methode schjntdaarbjdezetezjn,datmenop zj door geweldige opstuwlngen ontstaan!en
e1k Ned.bunder een tolcentenaarchili-salpeter waar de grond vruchtbaar genoeg is, vlndt
men dien met schier Ondoordringbare wouden
tegCh
eljlylka
metishedtezanaaiz
inn dee
kkeerriwe
aa
madva
en
na
me
nr
hp
et
t. bedekt. Het klimaatis er vooraldes winters
Britsch-oost-lndisehe presidentschap Madras; vochtig en onaangenaam .Tot de voornaam ste

hetheeftbj eenelengtevan 35 eene breedte voortbrengselen behooren ergerst,vlas,yeulvan 10 tot 12 geogr. mjl, is d00l'eene vruchten,bopmen,kool en ooft.Voorts ls er
zandstreek ter breedte van 1 geogr.mjlvan veelcederhout,waaxin een belangrjkehandel
de Indische Zeegescheiden en telteen aantal w ordtgedreven.Totdetamm edierenbehooren
bew oonde eilanden.
er vooralzwjnen en schapen, totdewilde
Chillon is een merkwaardig slot in het reeën, vossen, bevers, w alvisschen,robben,
ZwitserschekantonW aadttusschen Villeneuve watervogels en visschen.De bewoners zjn
en Montreux aan het oosteljk uiteinde van gedeelteljk vreedzame Araucanen, die het
het Meer van Genève.Hetisgebouwdop eene Christendom hebbenomhelsd,gedeelteljkBlanrots in het meer, door eene Ophaalbrug met ken of Kleurlingen van Spaansche afkomst.
den naburigen oever verbonden, en bestaat Njverheid en handel staan er n0g Op lagen
uit eenige Onregelmatige gebotlwen, in wier trap. Het voornaamste eiland, Chiloè'of Isla
midden een vierkante toren met witte muren Grande genaamd,heeft eene Oppervlakte van

zich verheft.Deonderaardschegewelven zjn
in de rots uitgehouwen.Men meent,dat het
doorgraafAmadlltsIV (1328)isgesticht.In
Maart1536 werd hetveroverd door demannen
van Bern,die er aanziellljke schatten buit
maakten.Tevensvonden zj erin denkerker
Franlois .
/t
lg-ï'
t
lcz
rtf, prior van St. Victor te
Genève, den kloekmoedigen verdediger van
Genève's onafhankeljkheld,die er opbevel
van Pltilibert1lls Saroyereeds6Jaarinboejen

244 L geogr.mjlen metruim 32000inwoners

en is alleen aan de kusten bekend.Hetwordt
beschreven a1s meer heuvelachtigdanbergachtig, mild besproeid, zeer vruchtbaar, doch

bjkansgeheelmetbosch bedekt,waarinvele
fraajealtjd-groeneboomenentropischeplanten
groejen.Dehavenplaatsen zjnerdehoofdstad
Ancud(SanCarlos)aandenoordkustenCastro
aan de oostkust.Beide zjn in 1566doorR'
l
ziz
Gamboagestieht.Ophetvastelandderprovincio
24*
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vindt men Astilléro.Alle steden, dorpen en w aarts t0t Keulen en verwoestte de Rjnkoloniën zjn ervanverdedigingswerkenvoor- streek.omgekochtdoorPledrndis,deweduwe
zien,om de bewoners tegen de aanvallen der van Pe
pin '
plzl Keristal, welke te Keulen
Indianen te beveiligen.
woonde,keerden de bondgenootenterug,doch
Chiloë werd den zlstenJanuarj 1559 door werden bj UmblavadoorKareloverrompeld
Garcia de M endoza ontdekt,doch eerst7jaar en verslagen.In 717 leverde dezebj Vincialater door Ruiz de Gamboa in bezit genomen. cum aan Cl
ti%ero een bloedigen slag,waarin

Als behoorende tot Chili (zie onder dezen
naam)werdheteerstvanwegeSjanjebestuurd
en verbleef vervolgens aan de Chileensche
Republiek. In den laatsten tjd zjn vooral
uit Duitschland vele landverhuizers derwaarts
getrtlkkep.
Chiloé-filanden,zie OMJPF.

laatstgenoemde metzjn hofmejerRaganfried
het onderspitmoestdelven.De overwonnenen

vertrouwdennudebeveiligingdesrjkst0eaan
Endo '
llczl A qnitanië en trokken nogmaals op
tegen Karel,diehenwederom opdevlugtsloeg
0n

t0t aan Parjs vervolgde, ja, de Seine

overschreed en t0t aan Orleans voorwaarts
Chilperlc is de naam van eenigeFransche rukte. Châl
pero vondeenewjkylaatsbjEudo,
koningen uit het stamhuis der Merovingen. die hem later aan Karel ultleverde. Deze
Daartoe behooren:
plaatste hem weder als een stroo-pop aan het
Cl
tilperio J,een zoon.van Chlotarius 1.Na hoofd der Franken,maar hield zelfde magt

den dood zjnsvaders(561)wisthj doorge- in hayden.Châiperieoverleed kortdaarna.
schenken de gtmst te winnen der dapperste
Chlltern-Hills isdenaam van eeneheuFmnken,trok naarParjsen beklom er den velreeks in hetEngelsche gxaafschap Buckingtroon van Childebert1maar moestzich onder- ham.Zj isn0g geen 300 Ned.elhoog,met
werpen aan zjne 3 halfbroeders Cltaribert, beukenwouden begroeid en behoort t0t de
Gontram en Si
gbert,diehd rjk door het l0t kalkformatie.
verdeelden.ChilperLeverkreeg het gebied van
Chim aera? een wanstaltig m onster,van
Cl
tlotarins met Soissons.Toen Skqbertin 562 voren leeuw ,ln hetm idden geit en van achtegen de Avaren streed, deed Chilperic een teren draak, werd, volgens Homlrns, dool'
inval in zjn land en veroverde Rheims en Amisodôrlts, koning van Carië, opgetbkten
andere steden,doch Mgbertwreekte zich bj verwoestte het land, totdat Belllrophon het
zjn terugkeer door Soissons te bemagtigen, doodde.VolgensHeslodushad het3hoofden en
Theodebert,den zoon van Cltilperio,gevangen was eene dochter van Typkonen Eaiana.Van
te nem en, laatstgenoemde eene nederlaag t0e diennaam ishetFranschewoordcAG àreafkomtebrengen en zjnesteden wedertebezetten. stig,dat de beteekenis heeftvan ltersenseltim.

Theodebertkeerdeechternaverloopvaneenjaar

Chim aphila Pvslt. is de naam van een

terug, en Clti%erie huwde kort daarna met plantengeslacht uit de familie der Ericaceën;

Brnnelûlde,degemalin van Sigbert,eeneOtldere het onderscheidt zich dooreen s-deeligen kelk,
zuster van Gailesuinta en eene dochter van 5 ronde bloembladen,in het midden schjfAtltanagéld,koning derW est-Gothen.W eldra vormige meeldraden en eene s-hokkige,M n
echter deed hj haar worgen en huwde met den top Openspringende zaaddoos. C.macltlata
Fredegonde.W egens dien moord werd hjdoor zkrtvA. heeft langw erpig-lancetvormige blazjne broeders van de heerschappj beroofd, deren,een rooden bloemsteelm et 2 Ot'3sier-

doch reeds in 567 had hj het gezag weder ljke, witte,neêrhangendebloemen en groeit
in handen.Bj voortduring streed hjmetzjne in Noord-Amerika, - en C.w bellata Fkff.
broedersen werd metzjnegemalinenkinde- heeft spatel-lancetvormige bladeren en fraaje
ren binnen de muren van D oornik doorSiybert rozenroodt!,in schermengerangschiktebloemen.
ingesloten,die echter voor hetstaalvansluip- A1 de soorten behooren t0t de altjd-groene
nloordenaars door Fredegonde afkezonden,be- gewassen, en willen o0k bj onsin deopen
zweek.Nu trok hj naarParjs,beroofdede luchtzeergoed groejen.
weduw e van Rigbert van hare bezittingen en
Chim ay is een prinsdom in de Belgische
zond haal.hulpeloos weg,doch zjn zoon M e- provincie Henegouwen,datin 1486 doorkeirP'
t/I.: trad methaar in het huweljk en ver- zer Maœimiliaan ten behoeve van Ckarles de
zoende zich vervolgensmetzjn vader.Toen Croy werd opgerigt.De hoofdstad draagtdendeze vernam ,dat Gontram en Cl
tildebertvoor- zelfden naam. Van hethuis Croy vervielhet
nemens waren, om tegen hem op te trekken, in 1686 door erfenis aan de gravenvanWtuq
s'
l,

versterkte hj zieh te Cambray,doch keerde
laternaarParjsterug,Om erbjhethuweljk
tegenwoordig te wezen van zjne dochter
R'
LqontemetReeeared,koningderW est-Gothen.
Kort daarna werd hj vermoord, nadat hj
zich door zjn gedrag met den haat en de
verachting zjnertjdgenooten beladen had.
CM%,eric fT, een zoon van Childerie II.
Hi
j werd na den dood zjns vaders in e0n
klooster opgesloten doch na het overljden
vanDagobertIII (715)totkoninguitgeroepen.
In 716 verbond hj zich metRadboud:koning

en na hetuitsterven van ditgeslacht(1804)

aan de Fransche fami
lie m ktuetde Caraman.
'
Van deze vermelden .
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Caraman,prinsvanO&-q ,geborendenzlsten
Seytember 1771.Bj hetultbarsten derRevolutle washj oëciervan eenregimentdragondcrsin Frankrjk,doeh verliethet land met

de aanhangers del- Bonrbons en werd na de
Restauratie totkolonel,alsmede tot luitenant

der Koninkljke wolfslagtbevorderd.In 1815
werd hj doorhetdepartementArdennesnaarde

der Friezen,tegen KarelM artel, die a1shof- KamervanAlkevaardigdengezonden,waarhj

mejer in Austrasië heerschte, rukte voor- zich bj deopm sitievoegde)zoodatmenhen)

CHIMAY- CHINA.

niet herkoos.Nu begafhj zich naarde Nederlanden,waarhjgenaturaliseerd en t0t1id
der Eerste Kamer benoomd werd.Zjn titel
als prinszag hj in 1824 doorde Nederlandscheregéring erkend,en hj overleeddenzden
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de familieder Calïcantheën,diein Japan te

huisbehoortenwelraekende,vuilwitte,van binnenrozenroodebloemendraagt.Deeenigesoort,
(L-frayransgenaamd,bloeitindenwi
nter,wordt
3 Ned. elhoog,en draagttegenoverstaande,
Maart1843.
lancetvormige,van onder glanzigebladerenen
Zjne echtgenoote Therèse,de dochtervan alleenstaande bloem en m et een sterk verdeeld
den Spaanschen minister Cabarr'
us, ondem bloem dek.Fraaiis vooraldeverscheidenheid,
scheidde zicltdoorschoonheid en geestigheid die yvandmor'
ts genoemd wordt en groote,

Zj werdgeboren teSaragossain1775,huwde bjnastervormige.gele,rood-gevlektebloemen
tegen haar zin met de Ft-f6zzcy,dweeptemet draagt.Deze heestermoetindeoranlerieworde Fransche revolutie,liet zich scheiden van den aangekweekt,doch wilvervolgensbj0ns
haar uitgeweken gemaal en begaf zich naar in degpen luchtineenheidegrondwelgroejen.
Bordeauxj om minder blootgesteld te wezen
Chlmpansé (Simia troglodytes.
Bl%m.)is
aan de vervolgingen van het Schrikbewind. de naam van eenedergrootstesoortenvanapen
Hier leerde zj Tallien,hetlidderNationale en leeftin het westen der Afrikaansche keerConventie kennen,die zich doorh&arinvloed kringslanden,in Guinéa en Angöla.De reizilietbewegen,om zjn gestrengen lastmetge- gers hebben hem onder verschillende namen
matigdheid ten uitvoer te leggen.Dientenge- beschreven en vermelden,dat deze dieren in

volgekwamen beidete Parjsin de gevange- troepen bj elkaârleven en zichonderscheiden
nis,doch werden door den 9denThermidor- door hunne woestheid en kracht,zoodatzj
den val van Robespierre - aan het schavot

-

volgens de verhalen dier reizigcrs - niet

ontrukt.Nu trad zj met Tallienin hethuwe- schromen, zich met den leeuw en den
ljk en onderhield een drtlk verkeer met Jo- olifantin hetstrjdperk tebegeven.Zjhebben

sepltine Beavltarnais,Barras,Hoeh,e enB ona- donker-brlline haren en groote ooren en wer'Jrfe. Toen haar echtgenoot laatstgenoemde den n0g nietdikwjlsnaaxEtlropaovergebragt.

naarEgyptevergezelde,scheiddezjvanhem , Er
B isechtereenindenZoölogjschenttlinte
huw de m 1805 met den prins ran CM zzlJ,, erljn)alsmede in den ZoöloglcalGarden te
en overleed teBrusselden15denJanuarj1835. Londen.Laatstgemeld exem plaar is om streeks
Joseph de ./içfxef, prins ran Caraman en een Ned.ellang,tameljk breedvan bouw
Clïzzlcy.Deze,de oudste zoon derbeidevoor- en donker-bruin vankleur.Zjneoorschelp is
gaanden, werd geboren den zosten Augustus dun en beweegbaar,en zjnehanden)welke
1808 en was van 1839 t0t 1841 Belgisch ge- veel overeenkomst hebben met die van den
z
ant te 'sHaqe, vervolgens gouverneurder mensch,zjn van binnen zachten gladenvan
Belgische provlncie Luxemburg,daarnagezant buiten slechtsweinigbehaard,terwjl00kzjne
ielen sterk ontwikkeld zjn.Hetismedeniet
Mn eenireItaliaanschehoven,eneindeljk1id h
der Belglsche Tweede Kamer.Nadat hj in te Ontkennen, dat het meer dan andere
1856 diebetrekking neêryelegdhad,deedhj dieren verrassende bljken geeft van verin 1864 vruchtelooze poglngen om weder be- stand.

noemd te worden. Hj is burgemeestervan
hetstadleChimay,dochhoudtmeestalzjn verbljf te Parjs.- Zjn zoon Joseph,geboren
den 9den October 1836, is Belglsch gezantschapqsecretarisin Frankrjk.
Chlm borazo (De), een van de hoogste

toppen van deZuid-AmerikaanscheCordilleras,
verheft zich in den Staat Ecuador. Geruimen

tjd hield men hem ten onregtevoordenhoogsten berg van Amerika,Ja,van de geheele
aarde.A1s een alleenstaande trachietkegelver-

Chinaj door de inboorlingen Tsinofeigen-

ljkTs
jinen doordeTartarenKatâiofKitâige-

noemd,iseen vandegrootsterjkenderaarde.
HetwordtdoorRuslandenGroot-Brittanje(met
zjnekoloniën)in uitgestrektheid,maal'nietin
aantalinwonersovertroFenenbeslaathetoosteljk gedeeltevanhetvastelandvanAzië.Dechinésche naam deslandsisafhankeljk van het
regérendvorstenhuis:thansheethetpTai-r
fsinqK00n'' ofnHetrjk van hetdoorluchtig huls
Tsing'' - voortskent men er n0g denam en
Tsjang-Hoea''ofnBloem vanhetmidden''benevensprsloeng-Koeë''ofnRjkvanhetmidden'',
terwjl het oude r'
fsinM meel'de beteekenis

rjsthjterhoogtevan6500 Ned.elboven de
oppervlakte derzeeenvan bjna 4000Ned.el
boven de hoogvlakte van Qtlito. Hj werd
door La '
Lbzlo zzlle (1745) t0t eene hoogte heeftvanChinainbeperktenzin,vanwaardeeervan5000,- doorHwmboldtenBonpland(1802) ste beheerschershun gebiedhebben uitgebreid.
t0teene hoogte van6000,endoorBoussingault
Aan de zuidpuntdesrjksligtdeprovincie
en Rall(1831)t0tn0gietsaanzienljkerhoogte Kwantong,tegenover het eiland Hai-nan.op
beklommen.Toteene hoogte van 4000Ned.el 21O N.B.,en in het noorden dringthet Ca1-

is hj met Alpenl
truiden begroeid, en ter
hoogte van 5000 Ned.elOverschrjdtmen de
sneeuwljn.- De evenzoogenoemdeprovincie
van Ecuadorteltop 375D geogr.mjlenonge-

padaja-gebergte in Sibérië door t0top 0mstreeks 531/:0 N.B.,- eenebreedte alzoo
van 32O ôt'32 x 15geogr.mjl.Delengto
daarentegen,van den Beloer-tagh (9700.L.
veer 200000 inwoners,die zich m etlandbotlw van Greenwich) t0t aanY tKentei-Alyn-genn veeteelt bezig houden.Men vindtervoorts bergteaan de Amoerten westen (13200.L.)
vele nuttige delfztoFen, benevens den kina- bedraagt 350,en m en schat deoppervlakteop
boom. De hoofdstad is Rio-Bamba,00k wel 230000 L geogr.mjlen.De grenzen zjn ten

Bolivlrgenaamd,met16000 inwoners.

noorden Rtlssisch Sibérië (deAmoerenz.t0t

Chlm onanthus Lindl.is een heester uit aan den Altaï),ten westen (
le Toeranischeot'
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oost-Turkseherjken van denAltai
't0taanhet oprjzen boven de lage Oeversbemoejeljkon

Himalaya-gebergte, ten zuiden dit laatste t0t er de scheepvaart.Tothaarbenedenloopnadert
Mn het Langtan-gebergte, en ten oosten de de Jang-tse-kiang of Blaauwe rivier,ook wel
zee met haretalrjke kleinerezeeën,baajen Ta-kiang Of Groote rivier genaamd, t0t op
en inhammen en met eene kustlengte van600 e0n afstand van 12 geogr. mjl. Zj heeft

geogr.mjl.

eenelengte van 720 geogr.mjleneenstroom-

Onderscheidene bergketens komen eruithet gebied van 35800 D geogr.mjlen.Zj neemt
westen naardezeeafdalen!zoodatzjmeeren- haren oorsprong Op hetzelfde gebergte a1s de

deelseene evenwjdigerigtlnghebben,zooals voorgaande, doch 90 geogr.mjlmeerwestde hooge Koeën-loenofKoelkoen-keten,welke waarts,vanwaarzj op verschillende plaatsen
tussehen Thibeten de woestjnGobit0tinhet doorhetgebergtevan Oost-Thibetdringt.Nadat
Chinésche binnenland voortloopt en zich in zj zich aanditlaatsteontworsteldheeft,wendt
het Pe-ling-gebergte en het Ta-pa-ling-ge- zj zich van de provincieJun-nan afin een
bergte verdeelt,zoodat de geheele keteneene grooten boog oostwaarts en vindtin de lage
lengte heeft van 450 geogr.mjl?- voorts vlakten van Szy-tqjoean,Hoe-pe,Ngan-hoeien
meerzuidwaarts hetvorsteljke Hlmalaya-ge- Kiang-soeeengeschiktengrondvooreenebreede

bergte,datNepalenBhoetanvan Thibetscheidt, bedding, zoodat zeeschepen haar over een
waar de Bramapoetra doorheen stroomt,ter- afstand van 100 geogr.mjlkunnen bevaren.

wjl het als Langtan-gebergte en aan de
overzjde van den bovenloop der Jang-tse-kiangalsNan-ling-gebergte voortschrjdt.Inhet
noorden vormt eene daaraanevenwjdigeketen
den Tian-sjan (Hemelsgebergte)metvulkanen
en hoogetoppen tusschen dewoestjnGobien
Dsongarje,en eindeljk komteenvierdeevenwjdigeketenvandenAltaïenlooptoostwaarts
onder den naam van Sajaanschegebergteen
verder onder dien van Goerbi-gebergte,Daoerisch gebergte en Baikal. Voorts heeft men
in het oosten een zelfstandig gebergte,dat

dennaam vanGebergtevanMandsjoerjedraayt,
en zich aan beidezjden van de Amoerult-

strekt.Hethoogste gedeeltedeslandsisThibet
met terrassen van 2000 t0t 5000 Ned.el,en het laagste het gewest van Toerfan,ten

In harenabjheidbevindènzichOnderscheidene
meren, zooals de Toeng-thing en Pho-jang,
die e0n aanmerkeljkentoevoerverschaFenaan
hare w ateren, totdat zj, voorbj Nanking
stroomend,haren l00p eindigtin eene qrachtige golfder Oost-chinésche Zee.Eenerlvier,
diedezuideljkegewesten besproeit,isvoorts
demindergroote Si-kiang OfTjger-rivier,die
van hetgebergtevan Jun-nan afdaalt,voorbj
Canton vloeiten in deBoccaTigris(zieonder
Tiyris) een einde neemt.Van de inlandsche
rivleren kan er de bevaarbare Ili,die zich
uitstort in het Balkasj-meer,zeerbelangrjk
worden voor den handel tusschen China en
Rusland.Van dekust-rivieren vermelden wj
devoorPeking zoo gewiytigePei-ho,diezich
voortspoedt naar debaal van Pe-tsji-li,alsmede de Oeloeng tegenover Formosa, langs
dekoopstadFoe-tsleoe voortschrjdend.- T0t

westenvandewoestjnGobi,methetLop-meer.
Merkwaardig is vooral genoemde woestjn,
die 400 geogr. mjl lang en 100 geogr.mj1 de voornaamste naeren behooren er het reeds

breed is en enkel kiezelen stuifzand bevat, genoemd Toeng-thing-meer in de provincie
doch in weerwilvan hare onherbergzaam heid Hoe-nan m et een omtrek van 60 geogr.mjl;

van belangrjke handelswegen doorsneden is. benevenshetdesgeljksvermeldePholang-meer
Heteigenljke,laaglandvanehinaligtlangsde in de provincie Kiang-si,benevens deTai-hoe
ktlst, heefteeneuitgebreidheid van 10000 D (het Groote Meer)ten zuiden van denmond
geogr.mjlen,enisdoorde njverheid derbe- der Jang-tse-kiang en methet Keizerskanaal

w oners,geholpen door de vruchtbaarheid van verbonden. De Nvaterschat der rivieren is er
den bodem ,in een tuin herschapen.
op eenedoelmatigewjzeoverdenbodem verD e lo0p der rivieren is door dien der berg- spreid door een uitstekend stelselvankanalen,
ketensbepaald.Zj stroomen ervanhetwesten hetwelk door vreemdelingen met hetNedernaar het oosten.Nadatde Russen de Amoer, landschevergelekenw ordt.Daarvanisvooralde
(zie onder ditwoord)in bezitgenomen heb- Jun-ho ofhetKeizers-kanaalalgemeenbekend.
ben, zjn dezj-rivieren vandezeminderge- Ilet Tverd reeds ill de 13de eeuw aangelegd
wigtig voor China.De hart-aderen des lands wegens de overstroomingen der Hoang-ho en
zjn de 3meel'zuideljk gelegenerivieren de van Peking t0t aan die rivier in gereedheid
Hoang-ho,deJang-tse-kiang en deTsji-kiang. gebragt,doch later t0taanNing-povoortgezet.
De Hoang-ho ofGele Rivier,die eenstroom- Het hecft eene lengte van 230geogr.mjlj
gebied heeftvan33600 5 geogr.mjlen,ont- verbindt de Pei-ho metde tw ee voornaam ste
springt in hetsneeuwgebergte van Amdo,ten rivieren Van Midden-china 01 doorsnjdt 4
zuidwestenvandezlJun-linq,vloeitnoordwaarts kustprovinciën. H et is gem iddeld 10 Ned.el
door Mongoliëen daarnazuldwaartsnaareigen- diep en heeft eene breedte van 30t0t300Ned.

ljk China,waarzj grensrivieristusschende
provinciën Sjen-sien Sjan-si,en vanhetuiteinde van deze wendt zj zich oostwaarts,
loopt door de prA incie Ho-nan,langsSjantong,door Kiang-soe,waarzjvanhetKeizerskanaal doorsneden w ordt, en stort na een
loop van ongeveer 600 mj1 zich uitin de

e1. Op sommige jlaatsen iszjn waterstand
tusschen zware dpken kunstmatiy verhoogd;
het is met dikke muren besehoeld en zendt
een grootaantalzj-kanalen uitnaardenabjgelegen gew esten.
DaarhetChinéscherjkzich overmeerdan

30 breedtegraden uitstrekten de hoogte van
Gele Zee,aan haren mond eene breede delta den bodem er zeer verschillend is,kan men
vormende. De sterke stroom en hetgedurig ergeen geljkvormigklimaatverwachten.Eene
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J* naauwkeurige grens wordt aangewezen westel
jke provinciën verbouwt men tarwe,
d00r d0n Chinéschen mutlr- hieroverlater,- gexst, gierst, aardappelen, erwten, tabak,
diezich tusschen hetvrt
lchtbarelandschapten heerljk ooft en voortreleljken wjn. In de
zuiden en de noordeljkesteppeuitstreltt.H0e- middelste provindën zietmen eiken-en palm-

welde nnordeljkegrenzenvanChinaongevecr
op dezelfde breedte liggen als die van 0ns
Vaderland,en zjn zuideljk uiteindeop dergeljkebreedte valtalshetmiddenderSahara,
ls toch het vexsehil van klimaat er minder
gqoot.Debebotlwdestreekbeslaater2gordels,
dle door den 35sten breedtegraad gescheiden
zjn. Op deenene
noo
dr
udie
dle
jlke
jke
n vertoont zich de
winter op
wjzeen duurter
4maanden,zoodaterdegemiddeldelaarljksche
warmte niethoogis.Dezomeriserweliswaax
warm, maar zjne hitte wordt erdoorveel
regen gematigd,en de warmterjsterzelden
boven 30OC. Voorjaaren herfstzjn erzeer
korten verdwjnen geheelen alin de zuidel
jkegewesten0?denregteroevcrderHoang-ho.
De bloote afwlsseling van een droog en nat
jaargetjde, zooals de keerkringslanden die
opleveren,vindtmenalleep in dezuideljksto
deelen des ljks.Denoordoosteljk waajende

boomen,pjn- en cederboomen vereenigd.01
1der de laurierboomen onderscheidt zich 'de
kamferbûom, en voor de zjdeteelt iser de
moerbeziënboom van groot belang. Tot de
voedingsgewassen behoort in de eerste plaats

de rjst,voolr
tsde thee(zie onderditwoord),
die gedeelteljk als zwartetheein Chinagebrllikt,gedeelteljk doorEngeland enRusland
uitgevoerd wordt. Voorts vindt men er olieen ook papierleverende gewassent benevens

den katoenstruik.In hetzuiden verdwjnende
ool
ïboomen endegranen;daarentegengroejen
ervele specerj-planten,zooalsdekaneelmet
de hieraan vermaagsehapte cassia-soorten,de
cllbebe, de gember,de yamswortel, de aard1&oot,debatate,- voortskokos-palmen,bamboes en een aantal kostbare houtsoorten.Het
nuttige bamboesriet groeit vooral in groote

bosschen in de kustyrovincieTsje-kiang,alsmede in demeerzuldeljk gelegene gewesten

in october een aanvang nem ende, en w ordt t0t het bouwen van huizen en t0t
brengt er droogte,dezuidwestwaarts schrj- het vervaardigen van allerlei voorwerpen gedende,die in April begint,gaatvergezeldvan bruikt.T0tde kostbare houtsoorten behooren
regen en dikwjlsvan kringstormen,tai-foens er het ebbenhout,het rozenhout en het sanof typhoons genaamd, die in de Chinésche delhout. 00k suikerriet wordt er op eene
Zee gevaarljk zjn voorscheepvaart.Aange- groote schaal verboulvd;de keurigste suiker
namer is het subtropischklimaatopdengordel komt uit Foe-kian.
m 00SS0n ,

van dit gewest, welke 4t0t50noordeljker

Denjverebewonershebbenerdewildedieren

elkander z-maal 'sjaarsafwisselen.Hierligt
Ning-po met eene gemiddelde Jaarlijksche
warmte van 121/aOC., terwjl zj teCanton
2Q'/Obedraagt.

bannen,en zelfshuisdieren ztjn eringeringon
getale aanwezig.In de boschrjke gebergten

gelegen isen waar hetdrûogeennattesaizoen naardemeerwoestestrekenvanhetwesten ver-

van hetzuidwesten leeftderhinoceros;eeniqe
olifanten en een enkelen tjgervindtmen ln

Naar het verschil van klimaatregelt zich Jun-nan, doch de leeuw is er geheelen al
de groote verscheidenheid der voortbrengselen verdwenen.In de wouden van Sjen-siheeft
van den bodem ,terwjl deze er tevens een men beren, katten en honden,welke laatste
grooten rjkdom van delfstofen oplevert,hoe- tam gemaaktengemestworden.In hetzuidcn)
welhet mjnwezen er nog op verre na niet waar te voren de Orang-oetang en de gibbon
t0t voldoende hoogte Ontwikkeld is. Goud geene zeldzaamheidwaren,verdwjnendeapon
is er in groote hoeveelheid voorhanden en meer en meer.Men heeftervoortshetmuskuskomt niet alleen van detalrjke goudwassche- dier,onderscheidene Boorten van antilopen en
rjen bj deJang-tse-kiangjmaarmoeterOnge- herten,maar Ook een aantalroofdieren,zooals
twjfeld o0k in klompen gevonden worden, lynksen,dassen,m arders,w ezelsenz.M uizen
terwjlmen ervanhetzeer-reliefkoosdezilver en ratten worden er door hetvolk gegeten.
een groot aantal mjnen vlndt,vooralin de Vonrts leven er de vogelsdergematigdeluchtprovinciën Koeëi-tléoe en Szy-tsjoean,waar streek en der keerkringslanden,en bepaaldtlhet metkoper,in Kwang-tong,waarhet met ljk behooren de paauw en defaisanterte

100d voorkomt, en in Jun-nant terwjlhet huis, alsmede op Formosa de paradjsvogel.
fraatje Sei-szi-zilver met gouddeelen is ver- Het ontbreekt er nid aan schildpadden,vliemengd.Ilzer is er bjkans overal,maal.men gende kam eleons en allerlei slangen,schoon
geeft er de voorketlr aan het buitenlandsche, weinig vergiftige soorten,terwgldewateren
alsm ede koper, dat echter in groote hoeveelheid uit Japan wordt ingevûerd, - voorts
tin en l00d. Verder heettmen er Overvloed
van steenkool, die erreedsin de 13de eeuw
als brandstofwerdgebruikt,zout,uitmuntende

e1* een overvloed van visch bevatton.Onder

de insecten is er de zjdeworm de belangrjkste,terwjl sylinkhanen erweleensver-

bazende verwoestlngen aanrigten.M en ziet c1.
weinig lastdieren; h.et paard is er eene zeldporselein-aarde,marmer,Jaspis,speksteen en zaamheid,en de dromedariskomtslechtsvoor

aluin.Eindeljk vindtmen erallerleiedelge- in dewoestjn Gobi.Hetrundveeiserklein)
steenten,zooalsrobjnen)amethysten,saëeren, en debuFelwordtert0thetbereidenvanrjsttopazen 0nZ.
velden gebruikt.
Het plantenrjk, dat er een gematigden
De bevolking Op dit uitgestrekte gebied is
en een keerkringsgordel vindt, onderscheidt zeereenvormig in haarvoorkomen.Zjbehoort
er zich door een grooten rjkiom van ge- t0t hetgele ras,hetwelk in hetnoorden met
wassen.In de noordeljke en hooggelegene Mongoolsche en aan de kustmet Maleische
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Japansche elementen is vermengd,W iede de hoofdstad Foe-tsjeoe-foe,vool- den Etll-ooorspronkeljke bewoners des lands zjn gc- péschen handel opengesteld, Kiallg-si md
weest,is onzeker;maarhet,magmerkwaardig de hoofdstad Nan-tsjiang-foe,- Hofl-nan met
genoemd worden:hoe de hedendaagsche Chl- de hoofklstad Tslang-nha,- Kot
lëi-rqjeoemet
nézen oppervlakkig zoozeer naar hetzelfde de hoofdstad Koeëi-jang,- Szy-tsloean,aall
modèl revormd schjnen,dat ernaauweljks Thibetgrenzend,metdehoofdstadTsjing-toevan indlvidualiteitsprakekan wezen.Zjheb- fbe, - Tsje-kiang met de hootklstad Nangben alle een breed)eenigzins vierkantgelaat, tsjeoe, Ngan-hoeimetdehgofdstadNganuitpuilende Jukbeenderen, kleine,schuinsge- king-foe,- Hoe-pe met de hoofdstad AV0eplaatsteoogen,eenbetrekkeljkkleinenneusen tsjang-foeaandeJang-tse-kiang,desgeljksv00r
mond, groote ooren, eene.gele huid, zwart den buitenlandschen handelgeopcndt- Kianghaar, een dergeljken baard en een zekeren s0emetde hoofdytadNanking(zieOnderdezen
aanleg t0tzwaarljvigheid.Vooralisdeindi- naam) en nog 13 andere steden van d0n eervidualiteit onderdrukt dopr kleingeestige en stenrang,waaronderzich defkaajestad S0egestrengestaatkundigewdtenenmaatschayye- tsjeoe-tbe en de belangrjke koopstad Sjangljkeregels,dieerhetgemoedOpdcrgeljke'
wpzo hai(zie Onderdezen naam)bevinden,- H()belknellen a1s de kleine schoen den voet del' nan metde hoofdstadKaidbeng-foe,- Slen-si
vrouwcn en aanleidinq geven t0teenegevoel- met de schoone en stcrlte hoofdstad Simganlooze zelfkucht,diezlch Onderbeleefdevormen fbe, - Kan-soe, een binnenlandsch gewest
en omslagtige pligtplegingen verschuilt. De bj deuitloopersvan den Thian-sjan,metde
maatschappeljke orde bevordertdaarenteren hoofdstadLan-tsjeoe-foe,- Slan-tong metde
0n

ook wederdegestrengstetuchtinhethuisgezm ,
waar de kinderen ecne onbeperkte gehoorzaamheid betoonen aan hunne ouders,maar
prikkelt tevensdevrjheid Om t0tlosbandigheid over te slaan, waar zulks buiten het
bereik der wet geschieden kan, zoodat de
Chinees zich vooralaan zingenot- bepaal-

hoofdstad Tsi-nan en met kio-sian-hien,de
geboorteplaats van Conflteilu, - Pe-tsji-li,
door den bekenden Chinéschenmuurbegrensd,
met de hootdstad Peking (zie onder dezen

naam) en debelangrjke koopstad Thian-tsin
aandePei-ho,- eneindeljkS'
pan-si,doorvelen

als de bakermat van het Chlnésche volk be-

deljk aan wellusten vraatzucht- overgeeft. schouwd, dool- den grooten muur van M0nHj maaktechtergeen misbruik van sterken golië gescheiden,metdehoofdstad Thailuan.
drank maar houdt zich doorgaans aan de Elke provincie is wederom verdeeld in an'onthee, hoewel de opium-bedwelming er vele dissementen (f0e), die in kleinere districten
slaven telt. Negen tiende der bevolking be- (tsjeoe) en dezen0g weerin kantons (hien).
woont het eigenljke China,en zj iserhet China bevat173 foe,335 tsjeoe,en 1173hien.
digtst opééngejaktin de provindeKiang-soe) Aan het hoofd vanditreusachtigrjkbevindt
voorts zeer dlgtin Tsje-kiang,Sjan-tong en zich een Keizer,diealleyagtenwaardigheid
Pe-tsji-li, - alzoo, met ultzondering van van een pZ00n des hemels'en van een aardlaatstgenoemde,in de kustprovinciën.W ie er schen vaderin zjn persoon vereenigt,een0ngeene plaats kan vinden op denvastengrond, beperkt gezag oefent en a1s eene godheid gewoont er in vaartuigenhe
op
eftde
erzrj
iv
niet
ru
ei
nn o
ep
n huldigd wordt. Zjn teeken is de draak,en
kanalen en raenigeen
hj alleen mag kleederenvan gelekleurdragen.
e0n vlot. H et aantal inwoners w ordter g0- Het regt van eerstgeboorte is er onbekend,
schat op 438 m illioen,dus ruim 'jzvan die daar de Keizer naar willekeur (én zjner
van den geheelen aardbodem.Zjzjnverdeeld zonen t0topvolger bestemt.De hechtheidvan
in geleerden, landbouw ers,handwerkslieden het bewind ligtintusschen in zjn voorspoed,
en kooplieden, waaraan de groote klasse der want de Keizer wordt bi
j tegenspoed door
@*
landloopers - tooneelspelers, misdadigers, ZPn
volk t0t verantw oording geroepen, en
Ops
t
and
i
s
er
i
n
di
t
geval
volkomen wettig.
bedelaars enz.- istoegevoegd.Hetrjk is
voor het administratief beheer verdeeld in De Keizer houdt zjn verbljfte Peking;de

eigenljk China,Mandsjoerjeinhetnoordoosten tegenwoordiyedynastie Tai-tsin.
qheeftereene
m etde hoofdstad Moekden,Dsongarjein het soortvan ml
litalreheerschaypj gevestigd,die
noordwesten, Klein-Boecharje of Oost-roer- weinig in overeenstem ming lsm etdeOverlevekestan tusschen den Koeën-loen endenThian- ringen van het Chinésche rjk,en de voorsjan meteen Chinéschen youverneurin Aksoe regten,aau de Alandsloe'stoegekend,hebben
en eenschatpligtigen vorstlnToerlàn,Mongolië er.in den laatsten tjd gedurig redenen gegeen Thibet,meteene eigene staatsregeling aan ven t0tontevredenheid.Hoeweldeambtenaren
het Chineesch opperbestuur Onderworpen,het (mandarjnen)dotll-den Keizerbenoemd worschiereiland K0rea
' en de Lioe-lfioe-eilanden

den, hebben er zich de gemeentcn t0t een

onder Chinéscheheerschappj (men zoeke onder de namendiergewesten naarnaderebjzonderheden).
Heteigenljke China,dateene Oypervlakte
beslaatvan 61000D geogr.mjlen,lsverdeeld
in de volgende 18 provinciën:Kwangtongm et
de hoofdstad Canton (zie onderdezen naam)

aanmerl
teljken trap valzzelfbtandight?id ont-

wikkeld.Onder den Keizerstaan dem illisters,

6 in getal, eq bj millderjarigheid van den

Keizer heett er een regêringsraad het gezag
in handen.Een ander ligchaam .datvan den
staatsraad,komt methet ministéricderEuro-

péscherjken overeen en heefthetOpzigtover

en methet eiland Hai-nan, Kwang-si met 8 departementen van algemeen bestuurtnamede hoofdstad Koeëi-lin-fbe, - Jun-nan met 1jk eeredienst,Justitie) Enanciën, openbare
de hoofdstad Jun-nan-foe, - Foe-kian m et werken, buitenlandsche zaken, burgerljke

CHTNA.
ambtenaren en gezantschappen in schatpligtige kaoe, eindeljk, na 26Junj 1859 Tslinlanden. Voorts heeftmen er een collégie van kiang aan den mond van het Keizerskanaal.
00NS0r0n , datOp onzen raad vanstat
egeljl
tt. T0t de uitvoer-artikelen behooren er hoofdDe regéring zorgter vooralvoorhetonder- zakeljk thee,zjde en zjden stoFen engoud,
wjs, daar kennis eraanspraak geeftOp het 011 t0t de invoer-artikelen opium ,katoenen
bekleeden van staats-ambten en er geenander en wollen stolen?metalen en steenkolen.Er
verschil van rang bestaat als dat der weten- isin 1869door bjna 15000 vreemde sehepen
schap.Deze laatste verleentadeldom enplaatst (bjnade helftBritsche)voorbjna275millioen
haren bezitterop êéne1jnmetdevoornaamste gulden ingevoerd envûorongeveer240millioen
geslachten,die vermaagschapt zjn aan het gulden uitgevoerd.
Keizerljk huis.Ieder heefthetregt,om de Voor het binnenlandsch handelsverkeer is

inrigtingen van Onderwjstebezoeken,waarna door !oede Tvegen en kanalen en doorgeld
de kweekelingen yich aan eenereeksvanzeer a1s rmlmiddelgezorgd.Men heeft er pasmunt
moejeljke examensmoetenonderwerpen.Daar Vall onedel metaal,endeedelemetalen zjn
niet alle, die ze naar eisch hebben afgelegd, er niet in ol
'
nloop als gemuntgeld,maar in
geplaatst kunnen worden,keert een gedeelte kleine,wigtigedobbelsteenen (tail)terwaarde

van hen met groote ontevredenheid t0thet van n0g geen 4 gulden.Reeds in de9deeeuw
ambteloos leven terug.In elke provinciekun- na Chr.gebruiktemen er geldwaardig papier,
ne#Jaarljksvan de 6-t0t8000yegradueerde doch het werd er in de 13de t0tde15deeeuw
mededingers naar staats-betrekkmgen slechts in zo0 groote hoeveelheid in 0mloop gebragt,
ongeveer 70 benoemd worden.Om devorming dathetzjnewaardeverloor.HetEuropésche
der amAbtenaren te bevorderen,is er reeds in erediet-stelselis er wei
nig ontwikkeld4allqs
de 7de eeuw vöôr Chr.eenesoortvan centrale rordtermetgereed gel
d betaald,en de nelacadémiegesticht,en voorhetvolks-onderwjs glngenbekwaamheidom bedrogteplegenopen-

heeft men erbjna overalbjzonderescholen. baren zich meerdanergensbjdenChinéschen
De lustt0t leeren is er algemeen,endeboek- koopman.
drukkerjen leveren er ongemeen goedkoope De njverheid is er zoover ontwikkeld a1s
hulpmiddelen.D0 belastingenvereischen ereen zonder hulp van werktuigen mogeljk is,en
uitgebreid personeel en eene groote matevan de Chinêsche zjden stofen, het Chinésche
werkzaamheid. oorspronkeljk werd er het lakwerk en hetChinéscheporselein zjn van

negende deel van de opbrengst van hetland ouds beroemd.Voortsvervaardigen de Chiné-

als belasting betaald,- later zjn ereene
zout-,en eene grondbelasting,benevens in-en

Z0n

kunstiy snjwerk,velerleimetalen voor-

werpen, mtmuntende waterverven enz. De
uitvoerregten bjgekomen. Volgens Gadzlaf landbouw wordt er vooralin eere gehotlden
bedroegen de inkomsten desrjksin 1844 0n- en onderscheidter zich door eenezorgvuldige
geveer 64 millioen pond sterling.
bemesting en eene kunstmatigebesproejing,
Reeds vroeg bestond ereen ruilhandeltus- - voorts wordt de tuinbouw er keurig geschen China enhetMresten,waartoeChinêsche dreven. Het voornaamste voedingsmiddel,de
kooplieden in de dagen van Ptolemaens zie,h rjst,wi
lerin delaqelandenzeergoedgroei-

n=rSera (Si-ngan-tbeinSjen-si)begaven,om jent en de theestrulk wordtoveralgeplant,
er zjden stofen,edelgesteenten en koperter waar men er een geschikten grondvoorvindt.
marktte brengen.Hoeweldemagneeterreeds Hongersnood is er intusschen geenezeldzaamvroeg door zee-enlandreizigersgebruiktwerd, heid.Debot
lwstjlisereven alsdemensch,
ontstond er eerst in de 15deeeuw dool-be- zeer eenvormig en 00k in Ons land door
middeling der Portugézen en Spanlaarden een Chinésche koepels enz.te goed beltend,dan
belangrjkehandel.DaarnastichttedeBritsche datwj dien behoeven tebeschrjven.
Daar men er zich algemeenbezighoudtmet
Oost-lndischeMaatschappj van 1670 t0t1700
factorjen op Formosa,teAmoy en teTsjoe- de rustige bedrjven desvredesen doorgaans
san en hield erhethandelsmonopolie,datzich van buitennietveelmoejeljkhedenondervindt,
hoofdzakeljk t0tCanton bepaalde,totin1834. zjn de krjgszaken er op zeergebrekkigen
Intusschen had zich sederthetmiddender17de voet ingerigt.Alleen bj de Mandsjoe'
s openeeuw ,vooraloverKiachta,eenbelangrjk han- baart zich een oorlogztlchtige geest.W èlwas
delsverkeermetRuslandontwikkeld,waarbjin- het buskruid er veelvroeger bekend dan in
zonderheid thee,peltergen,huiden,leder,wolen Europa en had men er reedsin de 9de eeuw
katoen totdeuitvoer-artikelenbehoorden.Door 0'n staand leger,m aar erontbreekteenealgedebemoejingen van Europa'sgrootemogend- m eene organisatie. In elke stad van eenig
heden vervielen allengsde voormaligebeqer- belang bevindtzich eeneTvtaarschebezetting,
kingenvandenhandel.HetverdragvanNanklng meestal ruiterjj en aldiesoldaten behooren
(26 Augustus1842)opendevool'vreemdelingen tOt 8 col*psen. De Chinésche troepen waren
Onvoorwaardeljk de havens van Canton, t0tv6t
srkorten tjdmetbogenenlontgeweren
Slang-hai, Amoy, Foe-tsjeoe 6n Ning-po, gewapend,en volgensde berigten van ooggeen het tractaat van Tien-Tsin (1858)voegde tuigen bedraagt de sterkte van het geheele
er een groot aantal plaatsen bj, nameljk leger 1800000 nvtnj waaronder zieh echter
Khioeng-tsjoeopHai-nan,Tai-wan0?Formosa, slechts 200000 man geoefende en wèluitgeSwa-hoe aan den mond der Hian ln Kwang- xuste '
rartaarsche trûepen bevinden.De600000
tong, Teny-tsjeoe aan den ingang derGolf man Chinésche troepen vormon eenesoortvan

van Pe-tsjl-li, Nioe-rsjoeang in de baaivan schutterj.De eerste kanonnen zjn erdoor
Ljao-tong,en deJang-tse-kiang t0taanHan- zendelingen d0r Jezuïeten gegoten. Met de
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zeemagt is het n0g slechter gesteld;hunne kaalgeschoren met uitzondering van e0n dikplompeoorlogslonkenhebbenineenzeegevecht ken haarbos,die a1s staart op den ruglmngt.
niet veel te beteekenen.
Dezelfde regelmatigheid merkt men op in de
Meer moeite isbesteedaan deregtsbedeeling, kleeding.De kleuren derzjdenofkatoenen
die zich trollwensdoorhareverregaandewreed- stolen zjn doorgaans blaauw, paars,grjs
heid onderscheidt.Hetbestaande wetboek,de ofzwartbj demannen.overde ruimebroek
W etten van dengrooten Tsing''bevattende,is hangteen wjd kleed,datop deregter borst
l7n1646enlatermeermaleninEuropauitgegeven. open is, en daarover een korter opperkleed,
Van de 7 afdeelingen behelstdeeerstedealge- zamengevatdoor een gordel,YfaaraanYfaP0nS,
meenebepalingen,terwjldevolgendehande- waajers en ivoren eetstokleshangen.De kelen over hetburgerljk leven,debelastingen gelvormige hoeden zjn van bamboesofvan
en den eigendom,deplegtigheden engebruiken, stroo gevlochten.De Chinees isheer enraeesde krjgszaken,destrafen en den oqenbaren ter ill zjn eigen huis,en zjnevrouw zoekt
arbeid.Alle artikelen onderscheiden zlch door hem door volkomene gehoorzaamheid, door
duideljkheid en bepaaldheid.Hetwetboekvan hare kleine voeten, door blanketsel en
strafvordering kent 10 grootemisdaden,nam e- door een smaakvol
len oyschik te behagen.

ljk rebellie, diefstal, desertie,vadermoord, V00r '
toveriye is zj welnig ontwikkeld en
onruststokerj, wederspannigheid en ontucht, ziek.Heeft zj geene kinderen,dan moetzj
waarop, buiten de van ouds gebruikeljke dtllden,dathaarechtgenootbjwjven in huis
verminltingen, s-derleistrafis gesteldinstok- haalt,en wordthetaantalkinderentegroot,dan
slagen, verbanning of den dood.Later is de mogen zj volgensdezedendeslandsgedoodof
ballingschap veelaldoorkerkerstrafvervangen. tevondelinggelegdworden.DehuweljkenworBj hetverhoorisdepjnbank in gebruik,en den door de vaders bepaald,en men ziet er
moord, roof van heilig goed,goddeloosheid, in het gunstlgste geval ervaren in de mu-

wie zich nietvan eene aanklagtkan zuiveren,
zonder dat de waarheid van deze bewezen
wordt, moet de halve 'straf ondergaan. De
hoogste straf is gesteld op hoogverraad,en
zelfs de naaste bloedverwanten van den mis-

weinig op verschilvan stand,omdatinChina
ieder t0t den hoogsten rang kan opklimmen,

ding, maar wie een mandarjn vermoordt,
wordt tusschen 2 planken overlangs doorgezaagd,terwjlbrandstichtersden hongerdood
moeten sterven.Zeervindingrjk ismenvoorts

gevoerd.Debehoeftigekrjgterzeldenvleesch;
hj vergenoegtzichmetvisch enrjstenvindt
Ook het zeewier nietonsmakeljk.Men stelt

dikwjlsvoor.W anneermandarjnenhunpligt
vergetenJegensdezoodanigen,diebovenhen
stu n, ontvangen zj een brandmerk ophet
aangezigt.Gewone dieven w ordenveroordeeld
om een houten kraag (kang)tedragen,zoodat
zj nietzonderhulpvoedselkunnengebruiken.

offeestdagen zjnerOnbekend,zoodatdewerklieden er geene verpoozing hebben.Hetleven
der koeli'
sofsjouwerlieden isellendigerdan

De levenswjs is er zeerverschillend.Een
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dadigerworden daarbj nietverschoond.Moord liefst met vogelnestjes, van welke uit Java
in het algemeen wordtgestraftmet onthoof- alleenjaarljks300tolcentenaarsworden aaner het hoogste genot in amioenschuiven of
geweest in het bepalen van allerleiverminkin- opium rooken.Dit laatste werd er in 1857,in
gen:roovers verliezen de beenen ofdenneus, weerwilvan het verbod,ten bedragevanmeer
valschemunters deOogleden,en hetwegsnj- dan 6millioen Ned.pondingevoerd,en in1866
den van bepaalde hoeveelheden vleesch komt t0t eene waarde van 94 m illioen gulden.Zondat der slaven;op het land is voorhengeene

ruimte,en zj hotldelt veelal op vlgtten of
vaartuigen hun verbljf.W ie in de steden
In vele gevallen kan men zich voor geldvan wonen,geven erzich overaanbedelarj,doch
de straf loskoopen.Toch vindtmendaarnevens op n0g listiger wjze danin Europa.Erzjn
o0k menschlievendebepalingen:deeenigezoon nachtverbljven voor zulke lieden, waar zj
eener w eduwe mag nietverbannen w orden, onder eene algemeene, goed vastgemaakte
en kinderen,die klagten indienentegenhunne deken kunnen slapen,en om muurde plaatsen,

ouders,worden,wanneerdiegegrondzjn,met
100 bamboesslagen,enwanneer zjongegrond
zjn,metden dood gestraft.
Hetceremoniëeliserinhetmaatschappeljk
leven metde grootstenaauwgezetheidgeregeld.
De mandarjn draagtgebloemd atlasmeteen
blaauw-zjden Opperkleed.Ileefthj zich inde
dienstdesKeizersonderscheiden,dan iszjne

waarzj zich kunnen nederleggen om te sterven.SomtjdsverloochentdeChineesuitnood
bj
zjn
vo
eor
va
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ee
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rland
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r
iefde en trekt naar elders,
Siam , alwaar, naar men

verzekert,zich 11/zmillioen Chinézen bevinden, naar de Soenda-eilanden,Australië,de
Sandwich-eilanden ofAmerika - vooral naar
Californië.W ie echter voorspoedig genoeg isj

muts meteene paauwenveer versierd.Hetpas om eenevoldoendes0m bjeentebrengen,keert
gestichte ordeteeken van den Draak is alleen naar zjn vaderland terug,om aldaarte sterbestemd voor de Et
lropésche hulptroepen.Als ven.De begrafenis gaat er intusschen vantal-

de Chinézen elkanderontmoeten,zjn hunne rjkeplegtigheden vegezeld en kostveel,wesgedragingen aan vaste regels gebonden: de halve deljken 00k dlkwjlsnaareeneeenzame
wederzjdsche beleefdheden zjn alle bepaald. plekwordengebragt.Ljkenvankinderenschuift
Uitnoodigingen, buigingen,spreekwjzen zjn men in daartoe bestemde torens,die van tjd
aan gejktevormenOnderworpen.Delinkerzjde t0ttjd gereinigd Tiorden.

is de eerejlaats.De lange nagelsdraagtmen
in kokertles van bamboes, en hethoofd is

De godsdienstige ontwikkeling staat er op

uiterstlagentrap.Bj den Chineesvindtmen
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che geloofsleermMkteergeenebelangrjke
Feen denkbeeld van eenegodheid.Toch is er tviosr
deringen,en die van M ohammed evenmin.
ln overouden tjd d00r Zekeren Ino-hi eene
soort van natuurdienstverkondigd,die later omtrent de invoering van hetChristendom in
metde godsdienstvan Boeddlta vereenzelvigd China vinden wj vermeld?datreedsin 1307
werd,nameljk de dienstvandenhemel(tian), paus ClemensV een aartsblsschop heeftgewjd
als hethoogste beginsel, van deaarde,dez0n voor de gemeente te Peking,doch datdeze
en de maan, van rjvier- en berggeesten. in 1369 bj den opstand derChinézen tegen

Men bekreunde zich nietom de onsterfeljk- de Mongolen vernietigd is.Een gunstigertjdheidsquaestie,maarvoerde de vereeringinder perk voor het Christendom brak aan bj de
voorvaderenyvooralderberoemdemannen.Deze komstderJezuïeten.Dezemaaktenzichonmisweinige elementen vormden er de staatsgods- baarbj den Keizer,en Aïcci,diezichin1583
dienst,welkegeenebehoeftehadaanpriesters naar Peking begafen ert0t1620bleef,stichtte
ofaan heilige plaatsen, maar aan het huise- er nietalleen eenegemeente,maarwaser00k
ljk leven werdovergelaten.Daarna ontstond a1s sterrekundige werkzaam, zoodat hem de
ill de 6de eeuw vôör Chr.de godsdienst van zamenstelling van den almanak werd toeverLao-tse of de Tao-godsdienst, welke al het trouwd. Zjn opvolger,de KeulscheJezuïet
bestaandeterugbrengtt0teen jdelniets.Vo1- Adam Sc/lcll,volgde datvoorbeeldendeedde
qensdezeisdezigtbarewereld een bedriege- eersteChinésche kanonnen gieten.Zelfsverrees
l
jk afschjnseldaarvan,en ishet'smenschen erin1663eenR.Katholiek seminarium.Nadien

taak,zjnehartstogten te overwinnen,en bj tjd begonnen degeesteljken zich teveelmet
het sterven op de natuur te zegepralen ent0t wereldljke zaken - met handeldrjven en
den oorsprong van alles terug tekeeren.Deze winst doen - te bemoejen, terwjl tevens
leer,die bj verschillende vormennu eenst0t de Chinésche zedeloosheid invloed oefende op
de Indische bespiegeling,dan weder t0t een hun levensgedrag. Vruchteloos zocht de Paus
grofEpicureïsmus naderde,is door deKeizers zich hiertegen te verzetten,en toen delegaat
nu eens begunstigd, dan weder verworpen. Tovnon verscheen,wisten de Jezuïetentebe-

onqeveer geljktjdig metLao-heleefde Con/k611,
:,eigenijk Kongjbe-tse,dieaandeChinésche volkswetenschap en volksgodsdiensteene
zedeljk-staatkundige gedaante heeft gogeven
en alzoo als hervormer is opgetreden.Aan
een bepaald godsdienstig onderwjsvielechter

werken, dat hj in degevangenisgeworpen
werd, alwaar hj in 1710 overleed.Na den
dood van Kanyhi beklom Jonytsjiny den
keizerljken troon en verklaarde zich tegen
de vreemdelingen (1723),zoodatde zendelingen,aan devreeseljkstevervolgingen blootn0g geenszins te denken,en dat der zedeleer gesteld, slechts hier en daar en in geringen
bestond sedertkeizer Kang-ltiin de voordragt getale konden werkzaam bljven. T0t deze
2-maa1in elke maandvande10zede-spreuken. behoorden echter eenige merkwaardige manHet eigenljk grondbeginsel der Chinésche nenj die onze kennis van Chinésche toestanzedeleer is, dat de mensch van nature goed den aanmerkeljk hebben uitgebreid, zooals
en alzoo bj afwjking van den goeden weg Henry Premare (# 1734), Claude Fi.
:#elnl
voor verbetering vatbaar is.In de2dehelftder (# 1737)en AntolneGcllil(t 1759).Dezeneerste eeuw na Chr.kwam deleervanBoeddh,a ding werd nagenoeg geheelen alvernietigd,
of l'o, zooals hj in hetChineesch genoemd toen zj t0tbeslechting van een bisschoppeNvordt, uit Indië derwaarts en verspreidde ljken strjd in 1805 eene kaartvan deprozich met groote snelheid onderde lagerestan- vincie Sjan-tong naar Rome Tiilde zenden.
den, terwjl de hooge ambtenaren aan de De kaart werd in beslag genomen, - de
staats-godsdienst getrquw .bleven, totdat de vervolqingen begonnen OP nieuw , en zelfs
zegevierende Mandjoe's er hetSjamanendom werd ln 1815 de bisschop D'
ufresneonthoofd.
bragten.DaarenbovenheerschtvooralinThibet Naargel
ang van degezindheden derrepéring

.

en Mongolië hetLamaïsmus.
Uit die verschillendegodsdienstvormenheeft
zich eene uitwendigschitterendeeeredienstontwikkeld,die zeer weinig overeenkomt metde
hoogst eenvoudige staats-godsdiensten methet
Boeddhaïsmus.M en heefterthanspriesters,die
met den Japanschen naam van bonzen w orden

bevond er zich de zending voor en na ln een
m in of meer gunstigen toestand,totdatein-

deljk Frankrjk in hetverdragvan 1860vrjheid en bescherm ing voor het Christendom
verwierf. De R. Katholieke godsdienst met
hare indrukwekkende plegtigheden vond erin-

tusschen van ouds bjval,en de opgave,dat
bestempeld,monnikenennonnen,vooralbjde zj erthans1/amillioen beljders met20 bisvereerders van den Dalaï-lama,veelkleurige schoppen telt,behoeftnietbetwjfeld te wor-

afrodsbeelden inafzonderljkegebouwen,aller- den.Minder opgang maakter de Evangelische

1e1feesten,briefw isseling met de goden door ofProtestantxhe zending, die erhare werkhet verbranden van gedrukte formulieren,het zaamheid eerst in deze eeu:v begonnen heeft.

opvangen van dezielen derafyestorvenen,om

Zj gaathoofdzakeljk uitvanEngeland,werd

hen vooreene vernederende zlelsverhuizing te eerst te Macao gesticht en later naar Hongbewaren enz. Voorts Avordt hetgezond ver- kong verlegd.
stand derChinézen doorhetgrofstebjgeloof, De algemeone volksontwikkeling in China
door waarzeggerj,tooverj en gooe,
helarj op wordt door de goedkoope voortbrengselen der
drllkpers niet w einig bevoTderd. Eerst laat
het dwaalspoor gebragt.
Eene meer degeljke godsdienst, op diep bedienden zich de Chinézen van een stelsel
gevoel Of verhevene bespiegeling gegrond, van cjfers voor de rekenkunde, doch met
vond er geen vruchtbaren bodem.DeIsraëlie- grooten jverlegden ziizich t0eop de sterre-
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kundeen bragten zj detjdrekening in orde. danen te beveiligen teqen de Barbal.en,die
HetJaarisverdeeld in 12 maanden van 29ot
' onder den naam van Hlong-noe (Hunnen) in
30 dagenen teltalzoo 354 of355 dagen;het zjn rjk vielen.Daarde vorsten,dienaaronbegint met de maand, waarin de z0n het afhankel
jkheid streefden,zich0l!geschrevene

hemelteeken van de Visschen bereikt. Elke overeenkomsten en geschiedkundlge feitenbemaand begint metde nieuwe maan,en wordt riepen, beval Hoang-tij dat alle boeken,die
in 2 heltlen of 00k in tientallen van dagen Op de geschiedenis ofde oude instellingenbeverdeeld.Dedagen,dieaandenjaarkringont- trekking hadden, verbmnd moesten worden,
breken, worden er als schrikkelmaand aan terwjlhj tevens de l
eervan Confnel
'
as,als
toegevoegd. Een etmaal bevat er 12 uren, t0t een lang verdwenen beschavi
ngsttjdjerk
zoodat deze er dubbelzo0 lang zjn alsbj behoorende,poogde te onderdrukken.W 1e er
ons.Voortsrekenen de Chinézen vanHoan-q-ti zich in geschrifte tegen verzette,werdlevend

af(2697 vöörChr.)bjtjdkringen van 60jaren,zoodatbj voorbeeld 0nsJ=r 1800 v00r
hen het57stejaarvan den 74stentjdkring is.
Hierdoor verkrjgen hunne geschiedkundige
opgaven eene groote m ate van nM uw keurigheid.
DeM nvang der Chinésche geschiedenisligt,
even als die deroverigevolken,in denevelen

dersage gehuld.Hoeweldeschrjtkunstreeds
doorden eersten Keizer,doorFo-#iomstreeks
3000Jaar vöörChr.uitgevonden en doorzjn

begraven.Onderdienszoon kwam hetrjkin
verval,doch hetOntving nieuwen luister van
Izieoepany, die de grondleqgerwerd van de
dynastle H@n,welke zich ln eenewesteljke
(tot24 na Chr.)en in eene oosteljke(t0t220
na Chr.
) verdeelde. In dien tjd werden de
otlde boeken weder Opgezocht en kende m0n
op nieuw gezag t0e aan deleervanConfleius.
onderkeizerM ing-ti(58t0t75naChr.)kwam
de leer van Boeddl
ta in hetChinéscherjk.
Ditvervielomstreeks220in3koningrjken,die

tweeden opvolger Hoang-t% verbeterd werd, echter in 280 onder W oe-ti weder vereenigd
heefl men uit de dagen der oudheid geene werden.Laatstqenoemdewerd (
le stichtervan
geschrevene berigten,die van vroegeren 00r- de dynastieTz%n,well
tet0t420deheerschappj
ehield, waarna Kao-tsoe-woe-ti de stichter
syrong zjn dan van den tjd van ConfW us bwe
rd van het huis Son-g,hetwelk t0t in 4;9
(b eeuwen vöör Chr.).Daarenboven heetler
een groote brand onder Tsi
n-qp-hotut
.
f (213 den troon bekleedde.Die keizers warengeene
vöör Chr.
) de voortbrengselen der Chlnésche veldheeren , zoodat de Tartaren allengs geletterkunde grootendeels vernietigd en de za- vaarljker werden voor China en ten laatste
m enstelling der geschiedenis aan de w illekeu- de noordeljke gewesten in bezitnamen,waar

rige constructie deraanhangersvan Conlkei'
tœ
en Lao-tseprjsgegeven.Hethistorische tjdperk der Chinézen neemt een aanvang met
de dynastie HQ (2207 t0t1767 vôôrChr.),

zj in 386 een afzonderljk rjk deden verrjzen.In heteigenljke Chinéscherjkregeerden
voorts de vorstenhuizen Tsi t0t 502,Leong

t0t537 en Tqjin t0t589,eninhetnoordeljke
@ende,In ot'k
%
fjan.
ggenaamd enregérendet0t Pe-tsi en Heoe-t&
jeoet0t581.Toen kwam er
ln 1122,veel àbelachtigswordtmedegedeeld. het huis Soeiop den troonjveroverde in 589
De berigten bevatten voortsvermeldingen van hetzuideljk qebi
ed,onttroonde T&jin en verhoewel omtrent dit vorstenhuis en het v0l- de dynastie lrrpit0t 550,voorts dedynastieën

gnede en slechte keizers,van burger-oorlogen eenigde de beldedeelenonderdenzelfdenschepenz.. waaruit bljkt, dat het volk zich op ter.D och reeds de 3de keizer uit ditvorsten-

staat
'
kundig en wetensehappeljk gebiedbegon huiswerd afkezetdoor Lijoeè'
n diededynaste ontwikkelen.Ten tjde der dynastie HQ tieTang yrondvestte,welkezich teSi-ngan-fou
begon het echter eene prooitewordenderver- in Sjen.sl 3 eeuwen staande hield. China,
dorvenheid,zoodatdewjze Ts
jing-ts
jang een werd onder dit vorstenhuis,datdeuitbreiding
ander vorstenhuis op den troon bragt.Toen van verlichting en beschaving ongemeen bereeds had het veel te ljden van de invallen vorderde, m agtig en welvarend,vooralonder

der barbaren. Niet veelmerkwaardigs verne- het bestuur van den geleerden Tai-tsong.
men wj van de dynastie Ts
jéoe,diet0t258 De volgende Keizers gaven zich over aan
vöör Chr. régeerde. Haar st
nlchter was W be- weelde en zingenot, en de lM tste van hen,
tvang,die de volksontwikkeling M nmerkeljk Ts
'
jao-sioeën-tigenaamd,werd van zjnewur-

bevorderde.terwjlOnderIting-wang,van 571 digheid beroofd door Ts
joe-wan, die in 907

t0t 544 vo;ör Chr. regérende, de beroemde de dynastie Heoe-liang stichtte.Onderscheidene
Conjkci'
l
u (A'bxpJo:-f#e)geboren werd.In720 volgende vorstenhuizen regeerden slechts kor-

neemt het tjdperk der strjdende koningen ten tjd.China wasinmiddelsaanbinnenland
een aanvang ot'dat,waarin velekleineStaten sche onlusten ter prooi:de Tartaren kregen
zich naast elkander vorhieven. Tsiao-siang,de gedurig grooter invloed,en bjkanselke prostichter der n ïzz-dynastie) poogde vruchte- vincie hatl een zelfstandigen gebieder.Toen
loûs geheel China aan zjn gezag te Onder- kozen de Chinézen in 900 den waardigen
werpen.Dit gelukte eerstaan zjn heldhafti- Ts
jao-koeangjin t0tKeizer,den stichtervan
gen achterkleinzoon,die den titel van Hoqnu
q de 2de dynastie Song,welket0t1270regeerde.
(Keizer) aannam en zich Tnin-b
ji-ltoany-ti Zjne eerste Opvolgers traden in zjne voetnoemde.Hj roeide de kleine vorsten uit,als- stappen, doch de invallen der Tartaren w ermede de overbljfselen dervoorgaandedynastie, den allengs verderlbljker. Onder Tsjin-tsong
verspreiddezjn roem doordegeheele wereld waren de Chinézen zelfs verpligt,hun schaten schonk zjn naam (Tsina) M n hetland.Hj tingte betalen,waarvan zj zichevenwelkort
voltooide den grooten muur,om zjne onder- daarna vrjvochten.Doch reedsin 1125maak-
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ten de Tal-taren zich meester van geheelnoor- en 1647)en stichttedehedendaagschedynastie

Tai-tsing. Onder zjn bestuur verkregen de
drjven en verwierven de zendelingen allengs
grooter aantal aanhangers.Hj werd in 1662
./.
:-I'
AJw,en devjand bezweel
kvoordienver- Opgevolgd doorzjn zoon Kany-li,diedeM0noveraar.W eldra echter keerden ook de Mon- golen overwon,Thibet en Formosa veroverde
golen hunne wapens tegen China,overschre- en hetrjk aanmerkeljkuitbreidde.Hjvoerde
den den muur en plunderden Peking (1215). wegens de grensregeling een 0orlog m0t Ruspiny,die,na het land die in 1689 door den vrede werd achNa den dood van keizer Tiverlies van den laatsten slag tegen de Mongo- tervolgd.In delaatsteJaren van zjn bestuur
1en in Canton belegert
l,zich metzjngeheele vestigden zich de Engelschen en Franschen
geslacht in het water stortte,werd Koeblai- te Canton: verkregen deChristenen vrjheid
k/zll, later k
%'
i-tsoegenaamd,de stichter der van godsdlenst, en werd hj-zelf eenjverig
Mongoolscheheerschappj (1279),gafzich den beoefenaar der wis-en sterrekunde.Doch 0neernaam Joeèkt(deoorspronkeljke)enregeerde derzjn zoon enkleinzoon(1;Q2t0t1773)werdeljk China,terwjlKao-tsoen.
qalseenschatpligtig koning overde zuideljke gewestenregeerde.Om zich van dat juk te ontslaan,
slootkeizer Ning-tson-,
qeenverbondmetDsjen-

t0t in 1368.China werd nu door vreemdelingen bestuurd, doch deze verloren Onder den
invloed der Chinésche beschaving alhet uitheemsche,daar de keizers zich voegden naar
Chinésche zeden en gewoonten,degodsdienst
onveranderd lieten en kunsten enwetenschap-

Russen vergunning om met China handelte

den de Christenen verbannen en vervolgd.De
laatste,Kien-lony genaamd,maaktezich mees-

ter van Kaslgar?Jarkand,Klein-Boecharje,
hetgrootstegedeeltevan DsongarjetMiao-tse
enz., en zctte de grenzen uit van zjn gebied
naar de zjde van Hindostan en Gr00t-B0epen deden bloejen. Nu stond hetland 00k charje. Hj streed zeerongelukkig tegen de

voor anderevreemdelinqen open:er versche- Birmanen in Ava, die in 1770 meerdan de

nen zendelingen en reizlgers,van w elke laat- helftvan zjn legervernietigden.In 1793verste wj M arco.
PpI0noemen.Dochnadendood scheen er cen Engelseh gezantschapmetM ao
van Timoer-kkan (1307) Ontstonden er bin- artney aan het hoofd zonder de gewenschte
nenlandsche verdeeldheden, die den troon voorregten teverwerven,terwjldaarentegen
bedreigden. Tegen keizer Toyon-timoer-kltan de handelsbetrekltingen metRusland geregeld
kwam Honynoe,een Chinpscheherdexenr00- werden.Zjn lofdicht Op Moel
kden,doorden
Ver, in opstand.De Mongoolsche rjksgrooten Jozuïet Amyot vertu ld, beviel zoozeer aan
tevens w aren zelve verdeeld, zoodat de zoon Voltaire, dat deze eene 0de aan den rZ00n
van laatstgenoem den Keizer naar M ongolië des Hemels'' wjdde. Die Keizer was een

vlood,om ereen nieuw rjktestichten.Honylpo:, later Tai-tsong genaamd,werd nu de
'
stichter der dynastle M in.q (1368 t0t1645),
die 16 degeljkevorsten Opleverde.Onderhun
bestuur,omstreekshetJaar1400,verreesPeking alskeizerljkeverbljtylaats.In datttjd-

groot voorstander der wetenschap;hj was

D-tse-ts
jin.
g zich aan hethoofd van een 0pBtand.Detegenpartj van dezen riepdeMandsjoe's terhulp,waarna dezeeerstPeking en
toen nagenoeg hetgeheele rjkoverweldigden,

dien ten gevolge konden zjne landgenooten
wederhandeldrjven te Canton.00kzjno0p-

voornemens Om uit de Chinésche letterkunde
eene bloemlezing te verzamelcn van 160000
doelen.Hj deed in 1796 afstand van deregéring, overleed in 1799, en werd opgevolgd

doorzjn zool
zKia-king,onderwiensbesttlur

perk kwamen de inwoners van China in aan- nietalleen binnenlandsche verdeeldheden ontraking metde Europeanen.In 1522 vestigden stonden,maar Ook in 1815 alle Christenenuit
zich de Portugézen op de naburige eilanden, de provinciën verbannen werden.Zjn zool
:
bepaaldeljk te Macao,Om handeltedrjven, Mian-nin.q,die in1820hetbewindaanvaardde,
in 1583 verscheen er de Jezuïet AKatthias verdreefdeR.Kat
holiekezendelingenin1828
J?ïccs, die erm eer w elw illendheid ondervond o0k uitPeking,waarzj t0top dlen tjdmet
dan vöôr hem deCapucjnermonnik Gaspar de zamenst
elliny van den almanak waren bede Crlz. Omstreeks dien tjd kwamen er de last, terwjl hp meer dan één Opstand met
Spanlaardent en in 1604 00k de H ollanders, kracht onderdrtlkte.
doch deze w erden erniettoegelaten.
De belangrjkste gebeurtenis onder hetbeAan de grenzen des rtjks woonde in die stuur van dezen Keizer was de oorlog tusdagen een Tartarenstam ,dien men thaùs met scheltde Chinézen en deEngelschen.Tussehen
den naam van Mandsloe'
s bestempelt.Onder die beide volkeren bestonden van ouds hankeizer l'
in-tsong, vergunde men aan deze, delsbetrekkingen, en deze ondervonden geezich te vestigen in de provincieQ ao-tong,en nerleibelemm eringen totdat in 1834hetm onotoen men hen later wilde verdrjven,kwamen polie der Britsch-oost-lndische Compagnie
zj hiertegen in verzetenwarenz00voorspoe- werd opgeheven.Lord Napier werd metuitdig,datzj onderhtlnnenvorstTai-tsoegeheel gebreide volmagt naar China gezonden,doch
Ljao-tong veroverden,waarna hunaanvoerder de Chinésche regêring wilde van zulk een
den titel van Keizer aannam.Hj zette den ambtenaar niets weten en brak alle goDAeenoorlog voortt0taan zjn dood m aarerkwam schap met Engeland af.Toen de gezantgeBtilstand Van WaP0n0n, toen laterzjn zoûn voelde,dathjnietsterk genoegwas,om met
overleed. Doch in China plaatste een zekere geweld zjn doeltebereiken,gafhj t0e,en
volgersFrlzz
3cù Davis,Robinson enElliotwerden intusschen niet a1s gezanten erkend,doch
waarover hunne afstammelingen thans n0gre- onder laatstgenoemde ontstond de opium-vergéren.l'
oen-tsjiveroverde geheelChina(1646 wikkeling,die oorzaak werd van den oorlog.
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Reeds in de voorgunde eeuw had de Chinôsche regéring gestrenge bevelen tegen hetgebruiken en verkoopen van opium uitgevaam
digd,en toch nam de opium-aanvoerdoorden
smokkelhandelder Engelschen verbazend toe.
De Chinêsche gouverneur Lin werd nu met
buitengewone volmagt naar Cantongezolzden,
nam er gestrenge maatregelen t0t onderdruk-

king van den opium-handel en eischte (13
Maart 1839), dai de geheele opium-voorraad,
in de Engelsehe magazjnen en schepen aanwezig, aan hem z0u uitgeleverd worden.De
stappen,waartoe kapiteinElliottoen overging,
verergerden den toestand der in Canton w 0-

nende Engelschen,en hj wistzich eindeljk

niet anders te redden dan door de Engelsche
kooplieden aan te raden, hun opium uit te

l
everen,terwjlhj hen weyensschadevergoeding naar het Britsch bewlnd verwees.Meer

lingen in het oneindige gerekt, totdat commodore Bremer, de opvolger van Elliot,den

gden Januarj 1841 de forten aan den mond
derTjger-rivierveroverdeenaandeChinézen
grooteschade berokkende.Nukwam denzosten
Jantlarj een voorloopig verdrag t0t stand,
waarbj dehavcn van Canton wedergeopend,
de handelsbetrekkinghersteld,heteilandHongkongaan Engelandafgestaan,6 lillioen d0llarsschadevergoeding aan datrjk toegekend
en het diplomatisch verkeer op den voet van
geljkheid geregeld werd. De Britsche vloot
stevende nu naar Hongkonq, doch daar het
verdrar den 24sten Februarj n0g niet door
de Chlnésche regéring was goedgekeurd,nam 0n de vjandeljkheden weder een aanvang.
De Engelschen hernamen de foden aan den
mond derTjger-rivier,vernielden een aantal
ChinéscheJonken,stevenden den 18denMaart
naar Canton en namen erdefactorgen in de

dan 20000 kisten opium?eene waarde vertegenwoordigend van 4 mlllioen pond sterling, voorstad in bezit. Nu smeekten de Chinézen
werden aan de Chinézen uitgeleverd en door om een wapenstilstand,die hun werd toege-

deze vernietigd.Daarbj kwam n0g een twist staan onder voorwaarde, dat de handelvrj
dekko
lied
veoie
li
gvzeonuddhe
enidW0Z0n.
tusschen de Engelsche matrozen en de Chi- en00
nuopwa
sen
det
ge
nézen,waarin ée'n van deze hetleven verloor.
derChinézen
Toen de Engelschen weigex.
den ,denschuldige nieternstig gemeend;zjmaakten zich gereed

uit te leveren, verbood Lin,de Engelschen t0t den 0orl
og en bragten hunnr krjgsmagt
van levensmiddelen tevoorzien.DeEngelschen op 50000 man.Toen kapitein Ellmtzulks beverlieten dien ten gevolge in het laatst van m erkte,deed hj een nieuwen aanvalop CanAugustus 1839 Macao en begaven zich op de ton.De generaalsirHkgltGpzlwFz,bevelhebber
schepen voorHongkong.Ervielenvjandeljk- van de landingstroepen,bezetteden24stenMei

heden voor,ennu riepIzlnzjnelandgenooten defactorjen en de buitenwerken,enversloeg
op,om zich te wapenen en de Engelschen te daags daarna met 2500 man het geheele Chlvernietigen. Alle pogingen van Elliot,Om de nésche leger bj Canton.Juist wilde hj de
zaak t0t een vreedzaam einde te brengen, binnenstad stormenderhand innemen, terwjl
waren vruchteloos; de Chinêsche admlraal de vloot de fbrten en Jonken vernielde,toen
Koeang verscheen met 29 oorlogsjonken,Om de Chinézen den wensch te kennen yaven,
zich van de Engelsche oorlogsbodemsmeester Om weder te Onderhandelen en de mlnister
temaken,doch hj werdmeteen verliesvan Hoe in persoon verscheen.Nogmaals liet ka6 vaartuigen teruggeslagen. D e handel m et pitein T lliot zich overhalen,en op denQ7sten
Groot-Brittanle werd nu geheelverboden,en Mei werd het vroegere verdrag vastgesteld,
het gelukte den ChinéschenveldheerJil
teenige onder voorwaarde, dat de Chineesch-TartaarEngelschen en Elliot zelven uit Macaotever- sche troepen zich op een afstandvan 13geogr.

drjven, terwjl een nachteljke aanval met mjlen van CantonverwjderenendeEngelschen

branders op de vlootgeheel en almislukte. de veroverde forten ontruimen zouden. De
Nu verklaarde Engeland den oorlog aan gevorderde schadevergoeding werd den 5den
China,en eene Engelschevlootonderadmiraal Junjbetaald,deEngelscheoorlogsmagtkeerde

Elliot verscheen den 28sten Junj 1840 vöör n
Caar Hongkong terug,en hetscheen,datde
Canton en een gedeelte daarvan bloklteerde hinézen nu elndeljl
tgetrouw zouden bljven
de Tjger-rivier.Een ander gedeeltevcroverde aan de gemaakte overeenkom st.W eldraechter
den sden en 6den Julj heteilandTsjoe-san, werden wedermoejeljkheden doorhen Opge-

waarna de landingstroepen de hoofdstadTing- W orpell.
hai bezet hield. Amoy werd gebombardeerd
T0t nu t0ej hadden de Engelschen opzeten van vestingwerken beroofd.Hiernastevendo teljk vermeden,metkraehtte werk tegaan.
de vl00t de Pei-ho-rivier op,om den Keizer Toen zj echter gevoelden,datdeChinézen

te dwingen t0t het in Ontvangst nemen der zith nietdoorbangmakerjt0tdenvredelieten
uit Engeland afgezondene depeches, 'tgeen bewegen,namen zjhetbesluit?om beslissende

Iuin te Canton yeweigerd had.DeKeizer,door maatregelen te nemen. Kapitein Elliot werd

de oorlogsbedrelgingen t0t toegevendheid ge- door sir Ifenry Tt?//l.t/&.vervangen en admistemd,toonde zich daartoe bereid,hield zich raal P arker t0t bevelhebber der vloot bezeerverbaasdoverhetvoorgevalleneenknoopte noemd, terwjl sir Ilàylt GpzwA aanvoerder
onderhandelingen aan,waarna hj zich gene- bleef der landingstroepen.Er werd besloten,
gen verklaarde,om een gevolmagtigde tothet een aanval te doen Op Nanking en op het
sluiten van den vrede naarCanton te zenden, K eizerskanaal.Den zlsten Augustus vtarlietde
m itsde Engelschevlootderwaartsterugkeerde. vloot,uit 34 vaartuigen bestaande,heteilantl
Elliotliet zich door fraaje belolten misleiden H ongkong en wendde in de eerste plaats den
en voldeed aan den eisch.
steven naar Am oy, dat na een gevechtvan
Te Canton werden echter de onderhande- 4 uur,hetw elk m eteene volkomenenederlaag

CHINA.
der Chinézeneindigde,indehandenderBritten
viel.Deze lieten slechts eene kleine bezetting
op het eiland Koe-lang-soe vôôrdestadachter
enlobegaven
Ts
e-san,dat
zieh den 5den September naar
na een kort,maarhardnekkig
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êéne noemde zich de DBroederschap des hem els en der aarde'' het andere hetDDrievuldigheids-verbond'' enz. Daarbj kwam en 0proerigheden van verschillenden aard en ge-

weldenarjen van rooversterzeeen teland,
gevechtwerdingenomen:vanhiernaarTsjin-hai terwjlanderen den vernederende vrede met

aan den mond der Ta-hla,datsterk bevestigd Engeland wilden verbreken. onder het niet
was, doch den loden october na een kdrten zecr krachtigebestuurvanRienfon.
gvereenigde
strjd veroverd werd.Ning-podaarentegenviel zich aldie elementen en schaarden zich onder
2 dagen later zonder slag ofstoot in de han- het gezag van Hoeng-sioe-tnioeën, den aanden der Engelsehen.Deze vertoefden er eeni- voerder der Taipings. Die bevelhebber,een
g0nttjd, 0m versterkingen afte wachten 0n man van geringen stand, maar van groote
werden ervruchteloosaangevallen.VanNing-po eerzucht,had hetnietverderkunnen brengen
trokken zj naar Tsja-poe, de stapelplaats dan t0tdorps-onderwjzer.In Canton werdhj
van den Chinéschen handel,welke den 18den in 1843 bekend gemaaktmeteenige gedeelten
Mei 1842 na geringen tegenstand ingenomen van den Bjbel en hierdoor t0t dweepzucht
werd.Den 13den Junj bereikte de exjeditie vervoerd. D00r eene ziekte aangetast, ontden monddel'Jang-tse-kiangenweldradlender waarde hj allerleivisioenen,waandedathj

W oe-song in eerstgenoemderivier.Hierwaren geroeyen was t0t verkondiger eener nieuwe
verdediglngswerken Opgerigt,die na eenbom- godsdlenst,stiehtte het genootschap dernGM bardement van 2 uur stormenderhand maar vereerders'' en doopte zichzelven.Totzjne
zonder moeite of gevaar werden veroverd, volgelingen behoorden 1ul, Foenyzioen-san.
en
en men vond den 19den Junj n0ggeringerte- Jang-sin-tsjin, van welke laatstgenoemde k0genstandte Sjang-hai.DeEngelschen vonden ning werd van hetoosteljk gedeelte derverdien eerstvôôrdestad'
rslin-kiang-foebj het Overdeprovinciën.Deaanvoerdernaderdemeer
Keizerskanaal,doch 0ok deze werd na eenp en meer t0t het Christendom.Hj had eerst
bloedige bestorming veroverd.
onvoorbereid van de zendelingen geëischt,dat
Deze nederlaag was een groote slag voor zj hem zouden doopen, en toen hem zulks
deChinêzen,diebjdekomstderEngelschen geweigerd werd!ging hj voort metdeuitvoor Nauking dringend Om eenwapenstilstand breiding eeneratzonderljkesecte,dieweldra
verzochten, ten elnde den vrede te sluiten.
De onderhandelingen begonnen den 15den Augustus 1842, en den 26sten daaraanvolgende
w erd vastgesteld, dat voor de Engelschen,
behalve de haven van Canton,dievan Amoy,

een paar duizend aanhangers telde en door
het vernielen der afgodsbeelden in aanraking
kwam met de policie.
Toen vervolgens 2 roofzuchtige stammen

afgestaan en het,bedrag der regten door hen
z0u worden geregeld,- dat erconsuls in de
5 geopendehavenszouden benoemdworden,dat alle onderhandelingen op den voet van

troepen,die tegen hen optrokken, leden de
nederlaag en de Oproerlingen maakten zich

elkanderbeoorloogden,en êén van dezezjne
Foe-tsjéoe-foe,Ning-poenSlang-haizoudenge- toevlugt nam t0t de rGodvereerders'',zagen
opend worden,- datHongkongaanhenwerd deze zich belangrjk versterkt.DeKeizerljke

geljkheid zouden geschieden, - en dater

eene s0m van 21 millioen dollars als schadevergûeding zou worden uitbetaald. Z00 was
dan China voor de eerste maalgedw ongen,

om een Christeljken Staata1s zjnsgeljke te

meester van de stad Jun-nan (1851). Nll
werd het nieuwe rjk gestichten Hoeng-sioeft
sfpet
è
zàt0tkeizeruitgeroepen:hjnoemdezich
'
Tien-koeo (Hemelrjk), Tien-te Of T'
kn-wang
(Z00n desHemels)en stichtervan dedynastie
Taiping (algemeene vrede). De troepen van
hetnieuwe Keizerrjk behielden in1852vooral

erkennen.O0k deNoord-Amerikanen enFran- de overhand. H unne tegenstanders verloren
schen wenschten nu dezelfde voorregten te belangrjke gewesten en steden en begonnen
verkrjgen a1sdeEngelschen,- aanvankeljk te verwilderen.In 1853 txokken de opstaniete vergeefs, doch in 1844 en 1845 werden lingen naarNanking,datzj weldra verover0ok m et die m ogendheden tractaten gesloten. den, waarna het Tartaarsche garnizoen met
Fmnkrjk heeftdaarbj hetstichten van scho- vrouw en en kinde
deren - ongeveer 20000 per1en en kerken in de 5 havensteden, alsm ede sonen - over
kling werden gelaagd.A1
vrjheid van gndsdienst v001'de inlandsehe wat op de voormalige eeredienst betrekking
Christenen bedongen.
had,zelfsde porseleinen toren,werd vernield
Keizer Mian-ning,in Euroya enkelbekend en den naam der stad in dien van Tien-king
onderdennaam vanzjnregêrlngstjdperk Tao- (Hemels-residentie)veranderd.
kpdcz
e, overleed den 24sten Februarj 1850, De krjgsmagt der Taipingsbedroeg waar-

schjnljk 80000 man,zoodat zj,indien zj
naar Peking warenopgerukt,ligteljkdeheerBts
happ/ der Mandsloe's hadden kunnen 0mV01*W01T011.Doch zjbleventeNanking,Waal'
verbroken door de Taiping-revolutie en den zj zich versterkten.In 1853bragtenzj2-maa1
Engelsch-Franschen Oorlog.
aan hetKeizerljkelegereenegeduchtenederDeTaiping-revolutieOntwikkelde zichvooral laagtoe,maartoen zt)
'in deprovincieHo-nan
in het zuiden des rjks.Reeds lang hadden doordrongen, Om er de hoofdstad Kai-fong te
zich geheime genootschappen gevormd, om belegeren,werden zj voorde eerstemaalen
het heerschend stamhuis te doen vallen.Het tevensz00 geduchtgeslagen,datzjinAu> snadathj zjn gezag in Thibeten Toerkestan
bevestigd had.Zjn 4dezoon Insjoe,die zich
Hienfon.
q (volheid vanzegen)noemde,volgde
hem op,doch derustdesrjkswerd weldra
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ttls 1853 het beleg moesten opbreken. Men had.Jeltmeende,dat de stad methaar 30000
had echter plan, om zich daarover te wreken man soldaten en 2000 man Tartaarsche keurdoor een welberaamden aanvalop Tien-tsin, troepentegenovereenvjand,dieslechts6000
dehavenvan Peking.Zegepralendtrokkenz!j man beschikbaar had,veilig genoeg was.In
door Sjan-sien Pe-tsji-liderwaartsen bevon- de eersto plaats werd door de bondgenooten
den zich den 3osten October1853vö/rdestad. het.eiland Ho-llan bezetenversterkt.Nubleek
Doch 00k hier zagen zj zich door een ge- het,datde hoogten ten noorden der stad verduchten tegenstand genoodzaakt, Om van de overd moesten worden,- '
tgeen alleen gebelegering afte zien,waarna sommige afdee- schieden k0n door eene landing aan de oostlingen van hetlegerop rooftlitgingen.DeKei- zjde der stad.Een eisch,op 24 December
zer te Peking, van de gewone geldmiddelen 1857 gesteld, Om de stad binnen 2 dagen te
berooftl,zag zich gedrongcn,den Opiumhandel ontrtlimen, werd door Jeh met verontwaardi-

toe te laten,terwjl de Keizer te Nanking gi
ng atyeslagen.Op 26 Decemberlegdede
zich met zjn Ilofaan weelde en zingenot vloot zlch in gelid op een afstand van 300
overgaf.Beide streden metafwisselendenvoor- schreden van de voorsteden.Twee dagen later
spoed. In April1854 verwierven de Taipings des ochtends te 6 ure begon hetbombardehetwelk destadopverschillendeplaatsen
eene zegepraalnabj hetKeizerskanaal,maar ment,
toen zj ten westen van Peking voortrukten, in brand stak en de inwoners noodzaakte om
werden zj z(
5(
5geduchtgeslagen,datzj over tevlugten.om 10 uurnam deontschepingder
de Hoang-ho moesten tertlgtrekken. Z00 ging landingstroepen een aanvang,en kortdaarna
het voort,en in 1857 hadden deTaipingszô0' begonnen de Chinézen, in weerwilvan het

hen hoogstgtmstige terrein,de wjk te

zware verliezen geleden,dat zj slechts een

V00r

hun dooreen uitvaleeneaanmerkeljkenederlaag toe, waarna zj Soe-tsjeoe en Ning-po
veroverden en hetbelegsloegenv00rSjang-hai
(1862).

daarna (29 December)werdendewallen van

klein gewest aan den oever der Jang-tse- nem en ,zoodat in den avond van den eersten
kiang, en in 1858 niets dan Nanking over- dag het fortLyn op denoordeljkehoogten,
hielden.Deze stad werd door deKeizerljke eene batterj der noordoosteljke voorstad en
troepen belegerd, doeh de Taipings bragten 2 heuvels genom en en bezet waren. Daags

Verwikkelingen van den listigen Jek onderkoning teCantoll,metde Europes
'cheMogendheden, leidden voorts t0teen buitenlandschen
00rl0g.Een Chineesch schiphadgevaren onder

Engelschevlag,doch werd plotseljk doorhet
Chlneesch bestuur in beslag genomen en de
manschap in de gevangenis geworpen,omdat

hetvermoeden van zeerooverj ophaarrustte.

Canton met zooveel krachtbestormd,dat de
geheele stad met 1 millioen inwoners en met

hare talrjkebezettingte2urena denmiddag

reeds in de magt der Europeanen was.De
onderkoning Jelt,deondergouverneurPi-Koeei
en de bevelhebber Moeh werden gevangen genom en, eerstgenoemde naar de v100ten vervolgens naar Calcutta gebragt en de beide
laatstgenoemden in hunne waartligheden hersteld.
V00r een openljken weêrstand waren de
Chinézen te zwak, en alle zamenzweringen
w erden door dewaakzaam heidderEuropésche

De Engelsche consulParker eischtede loslating der m atrozen, doch Ja voldeed slechts
ten halve aan die vordering,zoodatdeze ge- troepen vergdeld.Intusschen gebetlrdeerniet
ringe gebeurtenis aanleiding gaf t0t het in veel,dat t0t een vergeljk lton leiden.Een
bezit nemen der Chinésche vestingwerken besluitdesKeizersontzetteJel
tvan zjnambt
nabj Canton (1856)enhetbombardéren van en verleende het aan Hoeang-tsing,die zich
deze stad door den Engelschen adm iraal Rey- door zjn haat Jegens vrecmdelingen onder-> r,waarbj hj doorAmerikaansche00r10g- scheidde.Elgln en Gros, gesterkt door Reed
schepen ondersteund w erd. In w eerwil Van en P oetl'atin,gevolmagtigden van Am erika en
het protest van den Franschen gezant,ging Ruslant
iy
'zonden uit Sjang-hai naarhetH0f

JeA zoover,dat hj een prt
js stelde op het van Peking eene duideljke opgavevan hunne

hoofd van elken Europeaan.Deaanwezigezee- ei
schen- bepaaldeljk vroegenzjwaarborgen
magtwasniet sterk genoeg v00r eenekrach- vogr de veiligheid van hd mternationaalverke
tige onderneming;doch Frankrjk werd En- er en van de zendelingen,alsmedeeenetoegelands bondgenoot. Vanhier begat'zich lol'
d lating van vreemde gezanten te Peking.Er

El
#il metonbejerkte volmagte'
n 5000man, wasbjgevoegd,datzjt0taanden3lstenMaart
van Fransche zpde baron Grosmeteenstoomfregat en admiraal Riga'ult de G:;0p'lIi!Jy met
een fregat en 8 stoomkorvetten naar de Chinêsche zee.Rusland en Noord-Amerika namen
aan deze expeditie geen werkzaam deel.Een
opstand in Indië belemmerde echterden spoed
der zaken: eerst in October 1857 bevonden
er zich 5000 land-en zeesoldaten enmatrozen

gevolmagtigde mandarjnen zouden afwachten

voegden. M en kw am overeen, dat m en het
sterk bevestigde Canton zou aantasten, den
zetclvan Jeh,,die hetultimatum der 2 Europésche mogendhedt'
n hoogmoedig verworpen

nonneerbootendtlrivierOpvoer.Overalheerschten schrilten verslagenheid.Tegen den avond

en des noodsnaarPekingoprukken.Deverkla-

ringen van den Keizerwaren van ontwjkenden en zeer verdachten aard.D0 vert
lenigde
vloten verschenen dien ten gevolge aan den
mond der Pei-ho en eischten ()1*binnen 2 uur
de overgave van het fort Ta-koe.Hoewel de

verdediging derChinézen nietonverdiensteljk
beschikbaar,waarbj zich vervolgensn0g500 was, werden alle verdedigingswerlten aldaar
man uit Engeland en 1350 man uitFrankrjk ingenomen, waarna men metplatboômde ka-

van 26 Meihad men Tien-tsin,deeigenljke
haven van Peking bereikt,ennu scheen men
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Mn
het Chinésehe H0feerst ernstiq aan de verband met de weêrsgesteldheid deden de
vredesonderhandelingen te denken,dle van 7 landing en den aanval t0taan den zden Aut0t27 Junj 1858 werden teneinde gebragt. gustus 1860 verschuiven. Negen dagen later
Met de Russische regpring slootmen eronge- waren bj Pe-tang op den noordeljken oever
veer terzelfder tjd een verdrag overden af- der Pei-ho alle landingstroepen, ten getale
standvan grond aan deAmoer.De nabjheid van 25500 man, ontscheept.Den 12den Auvan Europe'sche troepen had een bevreesdma- gt
lstus werd het bevestigde dorp Sin-ho en
kenden invloed. Toch werd het regtvan den daags daarna Tang-koe ingenomen.Den 19den

gezant,om tePeking zjn verbljftehouden, trok men doormiddelvan eene brugvanjonveranderd in de bevoegdheid van Europésche ken over de Pei-ho,om de forten vanTa-koe
gezanten,om in gew igtige gevallen tePeking aan te tasten?en den zlstenkondealgemeene
te mogen verschjnen.Daarentegen werd het aanval beginnen. De Chinézen hielden zich

belangrjke Tien-tsin eene vrj-haven, en de dapper;bjna geen enkele van hen <ellevend
verspreiding derChristeljkegodsdienstzot
ler in de handen der bondgenooten.Degollvergeene belemmering ondervinden.Voorschade- neurHoeng capituleerde, en daar devjandevergoeding vorderden Engeland122/,e11Frank- ljketroepen metverschooningbehandeldwer-

r
jk 6'/s millioen gulden,en de Verbondene den :bevonden zioh reeds dien avond al de
Mogendhedenbleven teTien-tsinwachten,tot- fbrten aan de Pei-ho in de l
uagt derEurodatzj erhetdoorden Keizerbevestigd vre- peanen. Den 25sten en 26sten kwamen de gedesverdrag op den 4den Julj 1858 ontvingen. volmagtigden çn de bevelhebbers te Tien-tsin
Het bleek echter spoedig, datde Chine'zen bjeen, daar de at
ulvallers op hun verderen

zich niet aan de gemaakte overeenkomst wil- togtgeen t
erenstand hadden Ondervonden.De
den houden. Alen zocht aan de Europêsche Chine'zen wllden ntl onderhandelingen =ngezanten het regtte betwisten,om te Pelting knoopen) doch de Gealliëerden verklr rden,

teverschjnen.Zj werden naarShang-haiver- dat daarvan geene sprake k0n zjn voordat
wezen,ofzj moesten althanseen bepaalden zj zich vôôr Peking bevonden.Nadatmen,

landweg naar Peking inslaan.Brltce,de En- evenals in Ta-koe,in Tien-tsin eenevoldoende
gelsche, en Bollmbonlon,deFransche minister- bezetting had achtergelaten,rukten den 3den
resident,verschenen denzlstenJunj 1859aan September 6000 man Engelsche en 3000 man
den mond der Pei-ho Om over Tien-tsin naar Fm nsche troepen langs onbekende WV n
Peking te reizen. M en wist,dat de vesting- en bj regenachtig weder voorwaaxts.Na en
werken langs de rivier zeer versterkt Waron, herhu ld M nbod van vrede, Tverd verklaard,
doch admiraalHope en kapitein Trieault ste- dat men eerstte Tong-tsjan, 5 geogr. * 1
venden den25stenJunj met2fregatten,3kor- van Peking,wilde onderu ndelen, en dit gevetten en 13 kleinere vaartuigendePei-hoop, schiedde op den l4den.Degevolmagtigdender
maar werden met een verlies van 95 dooden Bondgenooten zouden zich onder bedekking
en 355gewondenteruggeslagen.Nubojverden van 2000 man derwnartsbegevenydoch liepen
zich de beide Verbondene Mogendheden om groot gevaar. Immers den t8den ontstond œ

eenevoldoendekrjgsmagtnaarchinatezenden. nabj die plaats een gevecht tt
lsschen 10(e

In Mei 1860 bevonden zich 18000mantroepen man infanterie en 10000 man cavalerie met
van verschillende wapens onder aanvoering 100 stt
lkken yeschutaan deChinésche zjde,
van generul Grant te Hongkong.Het aantal en 6200 man lnfanterie en 600 man cavaleris
oorlogschepen en tmnsport-vaartuigen beliep met 20 sttlkken aan de Engelsch-Fransche

ongeveer 200, en Frankrjk zond9000 man zjde;maar de Europêsche krjgskunst bederwaarts onder generaalM ontanban,benevens haalde er de overwinning op de overmagï.
39 schepen onder bevelvan den viee-admiraal Het Chinésche leger ging op de vlugt,en de

Cltarner, die zich te Shang-haivereenigden. Gealliëerden hadden 15 dooden en 61 gewonHet opperbevelw erd w eder toevertrouw daau den.Tevens w aren 39 Fransche en Engelsehe
leovens
rd El
jn en babn Gros.Hetopdoenvan officieren, die aan de onderhandelingen d% l
m lddelen en de Organisatie van 5000 namen,inhanden derChinézengeraakt.Vruchg'
i,
n hen den 19den terug;
koeli's t0t een corps werklieden vertraagden teloos eischte lord E l

den aanvang der krjgsbedrjven. Inmiddels
werd de bezetting van Cantonversterktenhet
eiland Tsloc-san van manschappen voorzien.
De ernstige bedoelingen der Bondgenooten

menvernam ,datzjnaarPekingwarenopgezondcn.Daagsdaarna verscheeneeneFransche
versterking van 2000 m an,endenzlstenwerd
het Chinésche leger,hetwelk zich wederom

konden voor de Chine'sche regêring niet ver- verzameld had,nogmaals geslagen, waarbj
borgen bljven. Reedsvôôrde komstvan al de Europeanelz2 dooden en 49gewondenverde troepen had Bruee haar voorgesteld,om loren. De voorstellen van prins Koneq, den
eene volledige uitvoering te geven aan het broedor des Keizel
's,valz 22 en 23 Soptember

jongsteverdrag,een dutlrzaam verbltlfaal:de waren niet aannomeljk en men trok na de

gezanten te Peking t0e te staant de nietlwe mededeeling van een ultimatum don 3den OcOorlogskesten te vel'goodon en zich te verolzt- tober voorwaartsnaar Clo hûofclstad.D0n Gden
schuldigen over den aanvalpp de Pei-ho,en bevûnd zich hetEtlrppêschelegerindeschoone
haar een bedenktjd verleend van 30 dagen, vlakte van Peking (,11daarna werd h0tprachdoch dit alles w erd door het H0fte Peking tigeKeizcrljkzomerpaleisJtln-ming-jun (Pa-

verworpen. De vereenigde vloten ginyen nu rel des rjks) met al zjne schatten zoizder
in den Golfvan Pe-tsji-li(m aan den lngang tegenstandillgelzoluol,terwjlkt
lizorH'
ienfony
der Gele Zee ten anker. Verkenningen in l'eedsde vlugthadgenomennaarJe-ho,verder
V.
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noordwaartsgelegen.Hierdeden de Franschen
gedurende 3 dagen zich te goed aan eene lage
plundering,waaraan de Engelschen geen deel
namen,en den 9den trpk men voorwaartsnaar
Peking. Inmiddels had l0rd El-qin den 7den
october een briefontvangen van prins Kong,
waarin hj de uitlevering beloofde der gevan-

de Europeanen, om tegen de Taipings op te
trekken. In Mei 1862 zuiverden Engelsche
en Franschetroepen de omstrekenvanNing-po
en Shang-hai van de muitelingen.Chinésche
troepen werden onder de leiding van Europésche oëcieren georganiseerd en de Chinésche
vloot Averd verbeterd waarna de Taipings
gene Engel
schen rn Franschen! er keerden zich allengs meer in de engte zagen gebragt,
echter slechts 19 ln een ellendigen toestand totdateindeljk den 19denJulj186400kNangterug, - de overige 20 waren door mishan- king, hun laatste bolwerk,in de handen viel
deling en moord om het leven gekomen.Den derKeizerljketroepen.DeKeizerderopstan13den Odober,in '
tlutste oogenblik van het delingen had zich vöördeovergavemetzjne
ultimatum ,werd eene der poortenvanPeking vrouwen verbrand;eenigebevelhebberswerden
voor de Gealliëerden geopend,doch hetonge- gevangen genomen en ter d00(
1 gebragt.
lukkig l0t dier gevangenen was oorzaak,
Niet te min verhieven de Taipings in het
dat de vredesvoorwaarden n0g werden ver- laatst van datJaar weder het hoofkl in de
zwaard, zoodat niet alleen aan de vroegere provindën Foe-kian,Tsjé-kiang enKiang-soe,
verdragenvoldaan,maar00k omstreeks29mil- doch terwjldezeopstand in 1865,althansin
lioen gulden voor oorlogskosten uitbetaald Foe-kian,doorde verovering derstadTsjang-

moesten worden,terwjl Tien-tsin bezetz0u tsléoe onderdrukt werd, ontstond een nieuw
bljven totdat een en ander geschied was. oproer- datderNien-fei(noordeljkemuiters)
Du renboven verklaarde lord E l-qin, dat t0t in midden-china,vooralinTjan-tong.InOct0strafvoor de mishandeling dergevangenen het
Zomerpaleis z0u w orden verbrand,zooalsden
18den en 19den geschiedde. Vooral ditlaatste
was een gevoelige slag voor de Chinéscheregéring;alles werd ingewilligd,en na de vaststelling der tractaten trokken op 2 verschil-

ber 1868 maakten de oproerl
inqen zich zelfs
m eester van Ni
ng-qo,en o0k ln 1870 was
die beweging n0g nlet overalgedempt.
Intusschen hebben t0tnu t0e alleendewoelingen, doox de M ohamm edanen in Junnan
veroorzaakt,gunstigegevolgengehad.Diemanlende dagen (24 en 25 October)lord Elyint
)n nen, Chinêzen van geboorte,wilden van den
baron Gros met een prachtigen stoet onder ongunstigentoestand desKeizerrjksgedurende

behoorljkekrjgsbedekkingdoordeKeizerljke den oystand derTaipingsgebruik maken,Om

residentie. Het verdrag werd den zden N0- hun elgen toestand te verbeteren en deden
vember uit Je-ho door den Keizer bevestigd, eischen, die voor geene vervulling vatbaar
waarna de troepen den loden daaraanvolgende werden Facht. Het provi
nciaalbestuurnam
Peking verlieten. In Maart 1861 betrokken hetbeslult,om zich Op de eenvoudigstewjze

dç Fransche en Enqelsche gezanten hunne van hen te ontdoen, nameljk door hen te
hôtelstePeking,enm Junj van datjaar de vernaoorden. l)e g0uV0rn0ur der stad Hokin
Noord-Amerikaanschegezantdesgeljks.
(tusschen Li-kiang en Tali-foe) overviel de

DeKeizeroverleed teJe-hoden 22stenAugus- dââr aanwezige Mohammedanen meteene ge-

tus 1861.Hj hadbepaald,datzjnminderjarige wapende bende en bragter eenige duizenden

zoon Ki-tsia,ng,geboren den 5den April 1855, om hetleven,- 'tgeen 00k opandereplaatsen
onder voogdjschap van 8 mandarjnen hem w erd beproefd.N u echter vereenigden zich de
zou opvolgen. Toen echter de Jonge Keizer volgelingen van M okammedonderdeaanvoering
Peking bereikte, w erd dit bestuur omverge- van Toe-oeën-si,een schriftgeleerde uit M ongworpen. Twee keizerin-w eduw en werden nu h0a en rukten op naarTali-foe,detweedestad

tjdeljkmetdeKeizerljkewaardigheidbekleed,
terwjl de vroeger reeds vermelde prins Kong
eigenljk aan hethoofdderzakenkwam.Deze
gaf vele bljken van schranderheid en was
tevenswelgezindjegensdeEuropeanen,zoodat
in deJaren 1861 t0t 1864 handelsverdragen

derprovincie (1857),diezich weldraovergaf.

Ve
rvolgensveroverdenzjhetwesteljkyedeelte
van Junnan, waarna de aanvoerder ln 1867

den titelvanOeën-soai(koning Solimanjaannam en zich in den zomer van hetvolgende
Jaar o0k meester maakte van de hoofdstad
metde meeste Europésche Staten werden ge- dierprovincie.Hierregeerthjmeteenraadvan
sloten,terwjlzichtePekingdesgeljksgezan- 8 mandarjnen en handhaafterzjn gezagmet
ten vestigden van Rusland en Spanle.00k eenige honderdduizenden Mohammedanen tezjn de bepalingen van hetlaatstevredes-ver- genover eene Chinésche bevolking,welke 10drag door China met naauwgezetheid nage- maalZ00 groot is.Zjne aanhangersdragen
kom en.

Thans washetv00rdeChinêscheregéring

den naaza van Pansi.
Daarenboven ontstond er in 1862een0Pr0er

van het grootste gewigt,het oproer der Tal- van MohammedaanscheDoengénen teSinganpings te dempen. O0k voor de Europésche f0e, de hoofdstad der provlnde Sjen-si.De
mogendheden was deze aangelegenheid geens- Keizerljke troepen werden doorhen teruggezins Onverschillig, dewjldoor deverovering worpen! en hunne M nhangers namen onder
van Ning-pq en den aanvalop Shang-hai,het aanvoerlng van So-sa.oen-ql.an ujt sajal,vooral
middelpunt van den Europeesch-chinéschen i
n de provincie Kan-soe en inDsongarjeaanhandel,de belangen der Engelschen en Fran- merkeljk toe.In 1864voroverdenztJdegroote
schen regtstreeks w erden bedreigd.Daar de stad Oeroemtli, waar zj 130000 menschen

opstandelingen tevens het vrje verkeer op de vermoordden. In dat Jaar viel00k Koelt
lsla
Jang-tse-kiang belemmerden,besloteneindeljk en in het begin van 1865 de stad Tarbagatai
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(Tsloeqoetsjak)inhunnehanden,zoodatChina Peking eene universiteitofeigenljk eene p0in welnige Jaren qeheel Dsongarje verloor. lytechnische schoolmet Duitsche en FranBche
Van Oeroemtji breldde hetoproerzich zuid- leeraren zalworden geopend,terwjlhjtevens
waarts uit. N0g in 1864 veroverden de Doen- het oprigten van telegraphische verbindingen
gênen de steden KoetsayChamil,Aksoe en met Rusland en Hindostan heeft toegestun.
Jarkand,en weldra was ln geheel00st-T0er- Toch zjn er verschjnselen, die aanduiden,
kestan het Chineesch gezaqvernietigd.Dââr datde stemming derregéring Jegensvreemdeechter werden de opstandellngen doorpartj- lingen in den Jongsten tjd mindergunstig is.
schap verdeeld,zoodathetJakoeb Xpej/sd
W j willen van de beschouwing van het
/een Oesbekischen Tartaar,die in 1863gouver- groote Chinésche ri
jk nietafstappen zonder
neur eenerstadinKhokandwas,maarlaterbj eenige onderweryen aan teroeren,die daarzjnvorstin ongenadeviel,- gelukte,om met medein betrckklng staan,nameljk deChinéhulp zjner soldaten geheelOost-Toerkestan, sche taal- en letterkunde, den Chinéschen
aan zjne heerschappj te onderwexpen. Hj muur en de Chinésche Zee.
noemtzich Atalik GAt
UC(Beschermcrderstrj- De ChinlscheJxJisdebelangrjksteenmeest
ders voor de halve maan).Hj heeftzich in verspreide deréénlettergrepige talen vanOostde eerste plaats yevestigd te Kaslgar en te Aziè'. Men heeft in China eene volkstaalen
.

Jarkand, Chotan Ingenomen en den oorlog eene schrjftaal.De eerstetelteenaantaltongaanvaard metDsongarje.In November1870 vallen,en êéne van deze isde taal der man-

veroverde hj de stad Chamil, eene maand
laterbelegerdehj Toerfan.HetChinéscherjk
heetl door de Mohammedaansche bewegingen
in Junnan ongeveer3000I
EJgeogr.mjlenmet4
millioen inwoners en in Dsongarjeen O0stTocrkestan omstreeks 28000 geogr.mjlen

darjnen ofde beschaafdetaal.De schrjftaal

is de beschaafde taalder oudheid,welke op
haar toenmalig standpunt van ontwikkeling is

bljven stilstaan.Ieder woord der Chinésche
taalbestaatuitéénelettergreep,enmenheefter

geene eigenljkeverbuigingenenvervoegingen,

met 1 millioen inw oners verloren.
terwjlmen deze doortoevoeging van hulpDe volkshaat der Chi
woordenvervangt.ErzjndusinhetChineesch
né
z
e
n
t
e
y
e
n
v
r
e
e
md
e
lingen, vooraltegen de verkondlgers van het 3 soorton van woorden!nameljk:rlevende''
Christendom, heeft zich in de laatste Jaren ofwerkwoorden,rdoode''0fzelfstandigenaammeermalen lucht gegeven.In November 1868 woorden,en phulpwoorden,''waartoe 00k de
verscheen een Engelsch eskadervöôrNanking telwoorden gerekend worden.Van de plaats,
en eischte voldoening voor beleedigingen,die di
e een woordbekleedt,hanrtveelaf;durom
zendelingen te Hongkonghaddenondervonden, is de constructie in het Chlneesch aan zeer

en in December van da'
tJaar bombardeerde vaste regels onderwoqen, zoodat deze fnal
het zelfs Amping,de havenvanTaïwan-fbeop
Formosa,waar men Britscheonderdanen overlast had aangedaan.Gehei
saegenootschaypen
verspreidden in 1869 langs de Jang-tse-klang
proclamatiën,waarin de geweldigstemaatrege1en werden aanbevolen,om de vreemdelingen

een voorbeeld van loglsche naauwkeurigheid

wordt genoemd. Het aantaléénlettergepige

klanken, waarvan de Chinézen zichbedlenen,
is niet grooter dan 487,maar vele van deze
ontvangen door den verschillenden klemtoon
wel 4 Of 5 bdeekenissen, zoodathetaantal
te verdrjven.In hetbegin van 1870 werden enkelvoudige wortels ruim 1200 beloopt.In
eenige Fransche zendelingen en Chinésche het alphabeth mistmen de letters r,.g,d en
Christenen te Toe-sang in de provincie Sze- b; daarentegen heeft de taalvele sisklanken.

tsjoeën,en den 28sten Junj daaraanvolgende In de schrjfhalmoeten de woorden meteen
te Tien-tsin 16 Franschen,9 Fransche barm- klinker of meteen neusklank eindigen,en in
hartige zusters, 3 Russen en meer dan 40 den regelm eteen medeklinkerbeginnen.M en
Chine
'scheChristenenvermoord.Inmiddelsbleef heeft van de beschaafde Chinéschetaal,zooals
prins Kong getrouw in het nakomen zjner zj in hetmidden desrjks,vooralteNanking,
verpligtingen,hoewel hj zelf van 31 Maart gesproken w ordt,reedsonderscheidenespraakt0t7November 1865geschorstwerd in zjne kunsten en woordenboeken,terwjlde volksbetrekking.Voorts werden er gedurig nieuwe taalin anderlgew esten n0g weinig bekendis.
verdragen gesloten,rustende op debeginselen
Het Chinésche schrift wjst geenszins den
van wederkeerigheidjgodsdienstvrjheiden ont- klankderwoordenaan,maargeeftafbeeldingen
houding van alle bemoejing mutrentbinnen- van de daardoor aangewezene voorwepen.
landscheaangelegenheden,terwjlwjderseene Daar echter hetzelfde woord onderscheldene
verlaging van regten voor transito-goederen, beteekenissen heeft,ishetaantalschrift-woorde vrjstelling van n0g Q havens (W 0e-h0e den veel grooter,dan dat,hetwelk door het

aan deJang-tse-kiang,enW en-tsjaoeindepro- gehoor wordt waargenomen. oorspronkeljk
vincie Tsje-kiang), de ontginning van steen- ls alzoohetChinéscheschrifteenteekenschrift,
kolenmjnen doormiddelvanEngelschemachi- waarbj men aanwjzingen omtrentden klank
nes,verminderingvanvelebelastingen,hd regt heeft gevoegd. De inlandsche taalkundigen
van scheepvaart op de binnenwateren en dat verdeelen de schriftteekens in 6 klassen;de

van vreemdelingen, om zich overaltjdeljk
op tehoudenjzjn toegestaan.In 1868 is0ok
dehaven van Tsjao-tsjoe-foevoorhetbuitenlandsch verkeergeopend,en den 28stenFebruarjvan datJ=rheeftde Keizer,op aandringen van prins K ong, zelfs verordend.dat te

eerste bevat de afbeeldingen van zinneljke
voorwerpen en telt 608 teekens,- detweede
zoodanige teekens,die uit2 ofmeerdereerste

ltlassezjn zamengovoegd,zooalsbjvoorbeeld

de afbeeldingen van een vogel en van een
mond het denltbeeld pgezang'' uittlrulkt, er
25*
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zjn :40 van deze soortj- dederdeklaue Yvaarvan in 1518 reedsbjnadehelR &vasin

dezulke, die eene betrekking van plaats of hetlichtverschenen.
stand aanduiden,zooalsrboven''lronder''enz.,
De Chinézen verdeelen hunnegeschriften in
en van dezezjner 107, de vierdeklasse 4 groopen, nameljl
t die derkerkeljke?der
bestaat uitzt
llketeekens,die bj eeneomge- geschiedkundige, dttr onderwjzende en der

keerde schrjfwjzehettegenovergesteldeaanduidenenten getalevan372aanwezigzjn,
devjfde klassebevatschriftteeltens,ontleel
zde
of liever overdragteljke genoemd, die ten
getale van 598 afgetrokken denkboelden uitdrt
lkken, en dezesdeklasseeindeljkbevat
de klcmtoon-aanwgzonde;dezezjn nietsandersdanklankteul
tens.Op diewjzeverkrjgt
men we1 40000versehillendeChinéscheschriftteekens(Sinogrammen).Intussohen isdekcn-

letterktlndige.In de5 kerkeljke,rKing''genaamd, vindt men de oudste gedenkstukken
van Chinéschedichtkundetgeschiedenis,wjsbegperte en wetgeving: van welke som mige
waarsehjnljk t0t de oudste oirkonden der
mensohheid behooren.Zj zjn in de6deeeuw
vöörChr.doorConfaci'
lbsverzameld enbestaan
uit Y-king'' of het boek der gedaantewisselingen, ms,ioe-king''of(leJaarboeken,- n8Jiking'' Ot
'het boek der liederen, prsjun-

nis daarvan niet volstrekt noodig voor den thsieoe'' ot
-het boek der geschiedenissen,beoefenaarderChinpschotaal.In degesc,
hrits
ten en rLi-ki'' of het boek der plegtigheden en

van Conflteins en van zjne lterlingen vindt gebrt
liken.Voortsheeftmen de psse-sjoe''of
men slechts 2500 verschillende schritlteekens? de 4 boeken,di
e doorConfnci'
l
a en zjne volen de kennis van het dubbeltalis voldoende, gelingen zjn opgesteld,nameljk pTa-hio''of
om alleste lezen,watop hetgebied der Chi- de ktlnst,Om devolkerenmetwjsheidtebenésche letterkllnde en geschiedenis gesohreven sturen,- Tsjong-yoeng''ofdekunst? om
is. Voorts hepft dat schriïl in den 1001) dex d001-wetensehap en deugd deuitersten tevereeuwen aanmerkeljke veranderingen Onder- mjden, - olut
ln-yu'' eene zedeleer in gesprekken,- en d0 nGeschliften van gMenggaan.
De Cltinlsche Jd//dzWfzz/#d draagt een zeer tse'' overzede- en staatkundige onderwerpen

oorspronkeljk karakterqzj isdaarenbovend: handelend. Zj zjn in het Latjn,Fransch,
rjkste en met betrekking t0t aardrjks-cn Duitsch erlEllgelsch vertaaltl.
volkeronkundo en gestshiedenis de m erltwaarUit bovengemeldo 9 boeken,die 00k inhet
digsto van hct Oosten.Den draad dergeschie- Mandsjoe werden overgebragt,bemerktm 0n :
denis kan men er volgen t0t aan het begin dat de Chinésche letterkunde zich vooralbeder 5de eeuw vôôr Chr. De bockdrukkunst weegt Op lzet gebied der dichtkunst,geschieis er reeds uityevonden in 593 na Ch1*
.,en denis, zedeleer en staatkundo.Vooralomtrent
omstreeks het mldden der llde eeuw bedaeht de twee laatstgenoemdeonderwerpenheeftmen
een smid onzotegenwoordigewjzevan druk- een gl'oot aantal geschriften van practisch-

ken metbewegeljkewoordteekens, van fl
jne wjsgeerigen aard.De wjsbogeerte van Conpotklei vervaardigd. Intusschen kwam dcze
mdhode erweihig ingebrllik,en men bedient
er zieh doorgaansvan den hgut-plaatdruk,die
er in den aanvang der 13de eellw uit Japan
werd ingevoerd en zich OverThibetenAchterIndië verbreiddle. Keizer Kany-lti liet w(?lis
waar,Op raatl derzendelingenkopelvnwool-dteekens gieten en daal-mede eenoencyclopmdio

van 5000 deelen drukken, maar zj werden

kortdaarna weder Omgesmolttln.1111777deed
keizer Kien-lohq andere vervaardigen,en daarmede is totnu toe te Pelting veeldl'tlkw erk
gereed gemaakt.- Dereedsvermeldehotlt-platen,van hard houtvervaardigd,bevattenieder

2 .bladzjden.Zj wolden met druk-inktbe-

vochtigd, waarna do bladen papier er opgelegd en met een borstel bestreken worden.
Een handig werkman lpvert op 0en dag 2000

zulke gedrukte bladen.Deboeken zjn erin

hetalgemeen veelgoedkooperdan in Europa;

vele worden er bj inteeltening, ander: op

kosten der boekhandolaarsuitgegoven.T0tdc
plaatsen, die wegens eell uitgelveiden boek-

handelberoemdzjn,bchoortvooralSoe-tsjeoe.
In alle voornanle plr tsen desrjksvindtmen

/kcbzf,
v bekreunt zich in hetalgemeen weinig

o

om de theorie;toeh ontstond ln zjneschpol
in het begin der 12de eeuw eenebespiegelende
rigting door (
10n gcleerde Tsjoe-hi,een man
van algcmeene kennis,die alleChinéschetoestalzdcn in zjn stelsel oplzam. Voorts klimt
looreel
zouitbreiding der
hj in zjn rsing-li''f
leer van Con-fkeins vael hooger op dan deze
en komt t0t het begrip van iets oorspronkeljks, dat hj metde natuur, hetnoodloten
bovenal metde Ordevereenzelvigt.Zjnstelsel
vond ingang bj hetvolk doordien zjn psiaohio'' eene metzede-spreuken versierde encyclogœdie, bj het school-onderwjs werd gebrulkt. Een kort begrip daarvan is vervatin
eenboekle131San-tse-king''genaamd,datdoor
l
na
genoeglelken Chinees wordtvan buiten geeerd. D1e rigting isin veellateren tjd door
lfan-si-ho,den schrjvervan eon 120-talboeken,bestredell.
Terzelfdertjd ongeveerals Conflzcinsleefde
ook Lao-tse,desgeljksde stichtereenerwjsgeerige stt
hool. In zjn spreukenboek,rTa0te-king''renaamd, dat wegvns zjn raadselachtigen lnhoud later vele en velerleiverklaringen vorderde) kende hj aan Tao,a1s de

openbare bibliothelten,en iederbeschaatd man
bezit er eene boeltverzam eling.D e gedz-ukte Oorsprûnkeljke rcde,pen scheppend vermogen
catâlogus der boekerj van keizor Kien-lok
l,
q t0e en bouwde Op dezfm grondslageene m etabevat 122 deelen. Op bevt)l van dien K eizer physische zedeletl
r.Dc meest-beroemde zjner

wordteeue bloemlezing uitde classiekcschrj- volgelingtal is Tsjoeany-tse,een ti
jdgenootvan
vel-s vall Cliina uitgegeven, die metde kant- keizer J'
Iien-wany (368 349 vf
sör Chr-); hj
tepkeningen berekend is f)p 163000 deeltan) vfarvftarfligtlt: ondpl- zi-jnp tnlrjke gcschriften
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het vermaarde nNan-hoa-king''.Toen de Ta0- in China meer eritisi
!h behant
leld. Verder is
vereorders eene secte vormden,verkreeg deze do letterkundtler ri-jk in levensbeschri
l-vingen
allengseene eigene letterltundo,en t0thunne van merkwaal-dige persollen.
belangrjksteboekt
lnroktlntmenhetplfan-ing- o1) taalkundig gebied ontmot)tmeninChina
p'ian''hetwelk ovtl
1-'smellschenpligtouhalldelt. tlitgebrttido woortlenboektln. l1()teerste w00r00k de Aoeddhaïstische letterkt
lnde is er denboek loverde or Hioe-qlïîk omstreeks htlt

zteruitgebreid.Nid alleen zjndehoiligeboe- Jaal' 100 na C1u..: (
loe,
h(
le voortref
lkli
jkste
ken (S00tra's)derBol?ddhak'
stt
ln uithetSals- werlten van t
lien aard zjn de beidegroote
ltriet in htàt Chineesch vertaald, maar Chiné- woordenboekt
?n van kcizt
lr Ii
ïally-hi,nameli
jk

sche Boeddhaïstell hebben daarover zooveel het rlfang-hi-tsso-tian'' in 32 ot' 34 deelen
geschreven,datreeds in 540 na Chr.éêlzder (gedruktin1716),c
legrondslagvanhetgroote
lfeizers eene boekel
s van 5400(leelt'
l
zOver v'Oortlenboek q.rs.iillz-tssl'-tonz''1 en hetrpeihunne leel'verzamelen kon. Merkwaardig Mren-jlln'', eene col
upilatie uitallt
?bestaande
woordenboekell, Mrelktl htlt eerst in 1711 in
ztjn vogl
-ts de 16 zedespretlken,dool'keizer '
Kany-hi in den aauvang der 18de eetlw uitge- 131 deoken vel-selleen e11 lator dool-een stlpvaardigd en dool-zjn zool
'
1t0t rlstt
schouwill- plenlent van 106 deeletz is g-ovolg-tl. T0t de

gen'' uitgewerkt. Oolt zjn (
1e regten en vt
l1.
- lllerl
t'
waardige Mroordenljston :-001
-onderwi
js
pligtingen der staats-ambteuaren, de wettell bohoort h0t bertjludo ,,rsial
z-tst
l-welz'', het:
en vooraldestrafw etnaatlwkeurig om sehreven. '
welk diallt 0Iu 1000 vorsclzillendo schriftteeDt)belangrjkstewerken derChinésc,
llelt
?t- ltons in hetgtlhtlugon teprenten.

terkunde zjn di0,welke betrtlltl
ting llebben
llet oudste diehterljko boel
t iserhetb0ln rt
àtads vt
?rnl(
)ld(
? pSji-king'';solnmigo lieop geschiedel
àis en aardrjksltul
zt
lo; z!j zjn vt
voor eene grolldige kennis van Oost-Azië 0n- tlorcn daarvalz zi
ju in 17GG vt
sôr Uh1..vermisbaar.Eerstin de 14deeeuw zjndoorAI0- vaardigd. D0 gtllleolo verzalnttling is in 4

hammedanen,en in den aanvangder18de(1001- afdpolingellgesplitst:(
1e eerste bovatvolkslieJeztl
ïeten kaarten van geheelChiua vprvaar- tltll-tln, t1() 2 volgende fttestliederen en d()4de
digd, dol!h l'eeds omstreeks h0t bt'gill ollzer ljkzallgtln. Zi
j zjlz eollvoldig val
zvorm en
jaartelling is eene llydrographisohe bosellrj- bostaan uit ef
ltlplt
lttou van t
'
l
en glljk aantal
ving des lands ()lz in de 9de etauw eplztl vau goli
jk-lettprgrepige, l-i
.jlntlnt
ltl regtlls. lluntze

alle provineiën met bi
jgevpegde kaartlll
z0p- diohterljlte '
waalde is zeer verst
'hillend; t
a1gesteld.H et merkwaardigst eehter isde rrlAai- zi
jn er bt
j? die t
lo(
)l'toet
lerhf
liden naïeveteit
tsing-i-tong-tsji'' eenealgemeenebt
tsehrjv
-ing alle glldichten valllatert?n tjd overtreFtàn.lltl
t
ltlrlxn is zt?el-gering;
van China, di0 veleplaatst
lljkebjzpnllelhe- aantal godsditlllstigo littt,
den bevat en in 1744 in 108 deelen is uitge- velt) bozingen (1tln lft-tiztàr of otlk w()llnaatgeven. O0k (1e schatpligtige landtln, zooals sc,
happilltjke toestanden, terwi
jl 00k stf
lutt
!

Thibet?Dsongarje,deLioe-kioe-eilandeneuz., ltri
jgsliet
lerel
'
l nitl
t g()l1(
#()1 en al Ontbreken.
'10t!rktlllstzjn naauwkeurig besehrevel
z. Vgorts villdt Later w erd do vol-lzz(lergedichten11.
men e1* eene m enigte statistieke werkelz en ulatig (
1901-(le'
nobepaalflt)at'
wisseling van ri
jreisbpschrjvingen.A'
l(
?n heeftbj v001
-1)()t
?l(luit nlon. D(
) vll
rsrpgtlls tellen in Onzen ttjd g()den aanvang der5decetlw (
)e11()rllesellrtjvilg woonltjk 5 ot'; ltlttlk
rgrt
lpelznàett
?0n0calstlur.
van de Boeddha-landell''vallI'
a-ltian,dittge- TerAvtjlllctheldent
lîelttt)rllit
lthoogeropklilnt
durende 40 jaar in llindostan reisde)alsook dan t0t den berjmdot
z roman:bloeiterh0t
Ceylon en Java bezoc,
ht.Tweo eeuwen later leerdicht,hetbtl
sehrjvend gtl
tlicht en vooral
verscheen het hoogst belangrjke boek van hetdrama.
Ilioee/-lltsail
y,nSicjoe-ki(1fennisderwesteljke
Afen vindt in China een grooten rgkdoln
rontlerschei1111t.
1(?11)''gellaamtl,nraarilzhjzjnetogtennaar van rom ans,die zioh niet zoozoe'
den (1001*verhevene denkbeeltlen alstltlol'eentl
Tlzdië beschrjft.
Als het oudste geschiedkundige werk ver- keurige beschrjving van de gewoonten en
melden wj nogmaals het rsjoe-king'' van zeden des volks.Zj wordon vertleelt
lin llistoConjkoi'
tbsel
zlnerl
teu (
)p?dat d()otldstt
?0v()1
-- risehe, fantastisehe en burgerljke. T0t de
leveringen weinig dichterljks bevatten,maal- t
lerste1).
-11.1$ll
-t,Sall1(,,
(-',-thji''eeneronzautischc
enkeleene naartjdsordegerangschiktcopgavo geschiedenisvan Uhina,enmsloei-hoe-tsjoean''
of
ve
r
hal
e
n
va
n
be
roe
mtle roovel's uit de lode
van feiten. Omstreeks 100 Jaren '
vöör Chr.
bevall
teizt
ar '
Ikr
oe-ti,datderjksgesehiedsthrt
l- eeuw .De fàntastisehe roman brength0tgebied
ver Sse-ma-tan eene algameene e11Oordeelktln- der geosten in verband met de m enschenw etligo geschict
lenis van zjn rjk z0u Oystellen. l'eld, zooals de roman ppo-sje-tsing-lti''.D0
Ditbevelisdool'zjn zoon Sne-ma-ths'
tan5-01- btlrgerljko roman gtleft eene getrouwav00rbl'
agt,diein zjnersse-l
ti(Gedenkwaardighc- stplling van (10 licllt-()n sphadtlwzjden van
den uit de geschiet
lcnisl''een wel'
k geleverd het Chinpsche volltsltaraktel',alsmode vanhet
heeft, dat (1o gebetlrtëllissen bevat van den openbaar en htliseltjl
k lt
l3zell i1zChina,zooals
aanvang t0t aan 122 vtstsr Chr.en t0tvtlol
-- llao-kieoe-tslnt
aan (V(!
l.
llaalvan(11)volmaakte
beeld gediend hecftvoor laterosehrjvers.Alen vrotlwl'' en 2,'
,-ot-k-iao-li(De bcido nichtenl''
heeft hetvcm-olgd en aan hetgohel?lden titel l
onz.Dit
sllterltlkpr(an bt
lvalligerzjnveleltleille
gegeven van p'
Nien-sso-sse(De 24Sse);hettelt vel-halon en novellen,aan 'luturkwaardige gct0taan 1643 l'eeds 3705deolen.D0 nfledellk- betlrtcnissen (
)t'belangrt
jkc l'
ogtsgedingcn ontwaardigheden''derAlandsjoe-dynastiezjnver- leend. Zeer vtllta van de (1001-0nsgenoemde
volgens in het licht gegeven t0taan 1820.Tn Averken zjn in den laatsten ttjd door J'
ttllen
den jongsten tjd heeft men degeschiedenis in hetFransch vertaald.
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Aandenljk isvoortsdeschatvanChinésche aan de straat van Malakka,ten zuidellaan
tooneelstukken.Beroemdzjnvooralderlbean- Bornéo en ten oosten aan Palawan en de
dsjin-ye-tslong''of de cllonderd drama'suit Philippjnsche eilanden.Zj bovatslechts êén
den tdd der MongolenM. Men heett ervele eiland van eenig belang, nameljk Haillan.
historische tooneelspelen, maar inzonderheid Harebelangrjkstegedeelten zjn def701fvan
velebljspelen- bepaaldeljkzoodanige,waarin Siam en de Golfvan Tongking.Totdemerkde aanhangersvan Boeddh'
a ineenbespotteljk waardigste rivieren,diezjopneemt,behoort,
n
lichtworden gesteld.Sommigedaarvan,zooals de Tsjoe-kiang (rivier van Canton) met dt,
nHoei-lan-ki(Geschiedenisvandenkrjtcirkell'' Bocca Tigris, de Songka in Tongking? d:
enrTsjao-sji-koe-eoel''ptiletChinésche wees- Mekiang ln Cambodsja en deMenam inSlam ,
kindl'',zjn desgeljksdoorJklien ovorgezet. en hare voornaamste havenplaatsen zjllSinEindeljk vindtmen ereenemenigtebooken gapore,Bangkok,Saigoen,Toeronbaai,l-loeé,
over genees-, natuur-, wis- en sterrekunde, Hongltong, M acao en svampoa,alsmede M aover landbouw en krjgswezen,overmuziek nila op Luçon. De Oost-ckinlscheZeeloopt
en schilderkunsten over alle deelenvan werk- van de Straat van Formosa t0t aan die van
ttligkundeen btdrjfsleer.DeChinézenhebben Koréa en staat door deze in verband mot de
eene encyclopœdie der kruid- en geneeskunde JapanscheZee.ZjgrensttenwestcnaanChina,
in 40 deelen metplaten.00k andereengroote ten zuiden aan Formosa,ten zuidoosten aan
encïclopmdiën zjn erin menigte.In Europa de Lioe-kioe-eilanden en ten noordoosten aan
bevlnden zich debelangrjksteverzamelingen Japan en Koréa.Noordwaarts gaat zj over
van Chinéscheboeken teLonden,Parjs,Pe- in de Gele ZeemetdeGolfvan Tujao-tong en
tersburg en Berljn.
deGolfvan Pe-tqji-li.In laatstgenoemdestort
De Cltinlsel
te
in de taal des lands do Pei-ho zich uit!in de GelezeedeHoang-ho,
<txz;-Ii-fd/'Jzl
'
.
g-J.
p'
-1# ofMu'
)- en in de eigenljke Oost-chinésche zee de
urvan1000m'
q
;lg(
naamd, ls de hooge schutswal,die tcgen de Jang-tse-kiang.Totharebelangrjkstehavens
Toeranischevolkerenlangsdenoordeljkegren- behooren dievan Sjang-haienAmoyinChina,
Zen van Chi
na loopt en gedeelteljk uiteen en dir van Nangasakiin Japan.
W k,gedeelteljk uiteenhechtenmuurbestaat. Chlna-bast of Hna-bast, een beroemd
Hj neemteen aanvang in de woestjn Gobi, koortsmiddel,onderdenLatjnschennaam van
l4elczll:bekend,
nabjJe-ho,aehterKan-tjseoe-foeenoverschrjdt Cortez CMolce Ot' Cortez Terz
bj Ning-hia deHoang-ho.Daarna bestaathj is afltomstig van verschillende boomen,t0t
uit een aarden wal en vervolgens uit met hetgeslacht C'
Lnekona uit de familie derRubimetselwerk bekleede djken op een grondslag aceën behoorende. H0t geslacht Cinchona
van graniet.Bjkansoveralvormthjdenoor- wordt door sommigen onder dml naam van
deljke grenzen des rjks, g=tn0g eenmaal Cineltoneè'n a1s eene groep dier familicendoor
over de Hoang-ho en loopt ten noorden van anderen als eene zelfshndige fàmilie bePekingt0taan de GolfvanPe-tsli-li.Demuur schouwd. De soorten vertoonen zich in de
is 300 geogr.mjllang en bevatsteenen ge- gedaante vangrooto,ja,zelfàvan reusachtige
noeg, Om er een dunnen, niet zeer hoogen boomen en ook we1in die van heesters,en
m uur van te bouwen,dieden geheelenaardbol alle zjn met altjdgroene bladeren versierd.
tw eemaalomspant.Hj is van 3 tot10Ned.el Deze zjn tegenoverstaand en gaafrandig, hoog naarplaatseljkeomstandigheden,daarhj tle bloemen gesteeld en t0t zam engestelde
zoow el doorlage vlakten alsoverhoogtenvan bjschermenvereeni
gd,voorzienvaneens-s#le1600 Ned.elisaangelegd.Mettusschenruimten
van 30 tot 100 N ed.elvindtm en vierhoekige
wachttorens,die zich ruim 12 Ned.elboven
den muur verheFen, en op de belangrjkste
punten waren weleer de poorten van jzer.

tigen kelk en eene trechtervormige,s-deellge,
behaarde bloem kroon,alsmede van eenez-hok-

kigezaaddoosmetvelegevleugeldezaden.Zj
groejen in de uitgestrekte wouden,die de
oosteljke hellingvan hetAndes-gebergte van

Eene talrjke bezetting vormde er toen eene hetwesten van Veneztléla t0taanhetnoorden
eigenaardigebevolking,diegedeelteljkdekruin van Bolivia tussehen 10ON.B.en 19?Z.B.
van den muur,ter breedtevan 10 Ned.el,be- bedekken. M en vindt er die gewassen ter
woonde.Thans,nu hj doelloosgeworden is, hoogtevan 1000 t0t 3000 Ned.elonderandere
valthj in puin.ongetwjfeld ishj nietdoor boomen verspreid ofin groepen vereenigd.De
één Keizer, maar door eene reeks van Kei- kennis der kina-boomen is n0g zôö gebrekzers gedurende een aanmerkeljk tjdsverloop kig,datermenfgesoortvan bastindenhandel
gesticht.Het schjntdatvooralKeizer Tsin- voorkom twaarvan m en niet weet te bepalen,
A'
pxg-fï, die 210 Jaar vöör Chr.overleed, van welkecinchona zjafkom stig is.H etver-

dat werk bevorderd heeft,en hetbljktdat zamelen van den bast isgeenegemakkeljke
mO in het W esten tegen het einde der 14de bezigheid;het geschied door cascarillos(sehileeuw kennis droeg van het bestaan van dien lers), die van Jongs af daartoe zjn opgem ull'.
leid. Men velt de boomen digt bj den

De CMnêscke zen, die de kust van China wortel,scheurterden bast in strooken afen
bespoelt,behoortin hetzuiden totdeIndisehe droogt dien in de z0n ofboven hetvuur in
Zee en in het oosten tot de Stille Zuidzee,en daartoe bestemde schuren.Een boom ,die 20
beidedeelen zjn doorde StraatvanFormosa Ned.elhoog en 1,5Ned.elin doorsnede is,lem et elkanderverbonden.DeZ'ttid-C/zizlpyc/zdZee vert volgens Karsten ongeveer 10 tolccnte(Nan-hai)grenstten noordcnaanChinaenhet naar: droogen bast.Deze wordt in de steden
eilandFormosa,ten westenaan Achter-lndiëtot gesorteerd, ingepakt en naar de havens ver-
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zonden.In latereJaren heeftmen hetomhou- chinicine en cinchonidne. Daarenboven vindt
wennagelaten en neemtmenstuksgewjshier men in den kina-bast3 eigenaardige zurent
en daar den bastvan den levendenboom weg, nalneljk hetkina-zuur,datdaarin met alkaverbindt de wonde voornameljltmetm0sel1 loïden ofmet kalk verbonden in kleine l'homverkrjgtdaardoor later op deontblooteplek bische prisma's kristalliseerten zeerzuurmaar
nieuwe bastvorming.
nietbitter is,- hetkina-looizuur datinzuiIn de apotheek ondexscheidt men hoofdza- veren toestand eenelichtgele, doorschjnende
keljk 3soorten van basttnameljk debruote harde massa vormt, die in water tot eene
(Cortex Chinae t
kscus),degele(CortexChinae zam entrekkende vloeistot'oplosten in deltlcht

Qavus)en deroode(Cortex Chinaeruber).De zuurstof opneemt,terwjl na de verdamping
bruLne,die veelcinchoninebevat,verdeeltmen eene chocoladekleurige stofachterbljft,kinain Huanuco-kina, atkomstig van Cina ona rood genaamd,- en het chinovazuur,datin
vïtN-lAlf/zl Az. Pan., subcordata,suberosa en droogen toestand de gedaante heeit van eene
nmbellulI
L
fera Tcr., en Loxa-kina, afkomstig gom achtigem assa,die in hd m ortiereen w it
van 0. Condaminea .S7
?fzzlù.,maeroealyœ,conylo- poeder oplevert, dat zeer bitter smaakt en
merata, lteteropltylla, micropkylla Par. enz., slechts zwalk-zureeigenschappenbezit.Volgens
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heeft men in den
kina-bast onderscheidene alkaloïden ontdekt, dita alle min kina-bast nadeelig werkt op de sptjsverteof meer een koortsverdrjvend vermogen heb- ring, is de ontdekking der geneeskratshtige
ben,waaronder de cinekonine en vooraldec/zi- alkaloïden eene zaak van het hoogste balang.
nine het meest. Deze laatste kristalliseert in M en bereidtvoortsuit den kina-bastextraden,
langwerpige zeszjdige prisma's, die bj ver- tincttlren enz.
warming in een wit poeder vervallen,smaakt
Dewjlmen in Amerika methetvellen der
zeer bittex en is in water moejeljk,in al- boom en we1wat roekeloos istewerkgegaau,

koholen in aethergemaltkeljk Oplosbaar.Van nameljk zöö alsofmen ze geheelen alwilde
harezouten wordt vooralzwavelzurecMzlipeals uitroejen, is de prjs van den kina-bastin
koortsverdrjvend middelgebruikt.Decincho- latereJaren aanmerkeljk gestegen.W è1heet
t

nine kristalliseertuiteene wjngeest-oylossing men de aanplanting van den boom in Algêrië
in dunne prismatische naalden,laat zlch ook

beproefd, m aar zonder gtlnstig gevolg. M et

moejeljk in water, doch gemakkeljk in al- betere vooruitzigtenheefteen Duitschgeloerde,
koholm aar nietin aether oplossen en smaakt H'
asskarl genaamd, hem op lastvan het Nedesgeljks zeer bitter.Deoverige alkaloïden, derlandsch Gouvernement uit Zuid-Amerika
die men evenwelnietin alle bastsoorten aan- naarJava Overgebragt.Vooralde C. Calisaya

treft,zjn chinidine,cinchonidine,chinoïdine, is er op ruimeschaalgeplantygedjtergoed
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en levert allengs een balangrjken oogstvan
den onmisbaren koorts-bast.N04 gelukkiger
was men daarmedeinBritsch Indlë,vanwaar
Jaarljks reedszeeraanzienljke hoeveelheden
kina-bastin Engeland termarkt komen.
Vruchteloos heeft men met den meesten

jver gezocht naar surrogaten van den kinabast.Natuurljk bepaaldemenzichindeeerste

den,dochbjhetaanwondenvananiline-kleurstoFenmoete0nbjt-middelvoorafgaan.W egens
hettoenemend verbruilt van China-gras is de
prjsin (
1elaatsteJaren aanmerkeljk geklommen.Degrootstegaren-spinnerjvandienaardis
die van zYarshallte Leeds;voortsheeftm ener
onderscheideneinFrankrjk eninDt
litschland.
Intusschen heeftmen in denJongsten tjd hct
eigenljke China-grasreedsdikwjlsvervalscht

plaats t0tboomen,die t0t de familie der Rtlbiaceën behooren. Men bragtPara-kina enz. met andere vezels, vooral van Apocynumin den handel,afkom stig van eenige Laden- soorten.
bergia- en Exostemma-soorten,die in Brazilië
Chinca-eilanden (De) als guano-eilanof op de Antillen groejen,(loohdezemissen den beroemd, liggen ten getale van 3 in de
idzeeaandekustvandeZuid-Amerikaansche
Jtlistdegeneeskrachtigealkaloïden.omstxeeks Zu
'
40jaargeleden werd onzeinlandschekalmus- reptlbliek Peru en dragen de namen van Isla
wortel (Acorus Calamus L.4 alsvoorbehoed- del Norte, Tsla del Medio en Isla de1Sur.
middeltegen koortsachtige aandoeningen alge- Het eerste, op 13039/Z.B.gelegen,is niet
m* een gekaauwdtdoch om de koortstestuiten groot maar heeft eene guano-laag ter dikte
ISgeen middelzoo doelmatig als dee'
hinine. van 30 Ned.el.D03 eilanden zjn Oorspron-

China-gras,Cltineeseltyras,Sbragrasof
jlbreisdenaalnvanOnderscheidenesoortenvan
spinbal
'e vezels?die i1zOost-Aziëuitnetelplanten(Urticeae)verkregen,indenhandelgebragt

keljk rotsachtigendoorveleklippenomgeven,
eene verbljfplaats van talloozevetganzen en

anderezeevogels.Reedseeuwengeledenkenden
de inwoners van Peru de waarde van den
en t0tgewevenstoffen verwerktworden.Gr00- guano,zoodatdeInca'seenewetafkondigden
tendeels komen zj van deChinéschenetelplant t0t bescherming dezer vogels,Om denaanw as
(Urtica nivea), voortsvan andere soorten dier laag te bevorderen. Sedert een 30-tal

(U.tenacissima,heterophylla,cannabina,pul- #
jaren echter wordtdie kostbare meststofnaar
cherrima,crenulata,virt
llenta,urensendioica), Europa verseheept; intusschen is er vool'(1e
alsmede van eenige soorten van het geslacht toekomstn0g voorraad,dietevensaanhotldend
Böhmeria (B.utilis, Goglado, candicansen door de vogelstoeneemt.Hetdelven vanguano

frutescens).Van oudsheeftmen denetelplan- is geene aangenamebeziyheid;behalvevrje
ten daartoegebruikt,zooalsbljktuitdennaam arbeiders uitPerllen ChillenChinézen,wor-

neteldoèk,alheeft men dien thans ook toege- den er o0k veroordeelden t0e gebrtlikt.Die
kend aan eene dunne katoenen stof.In den eilanden leverden in 1860 aan Peru eene zuiaanvang der lode eeuw waren in onderschei- vere opbrengst van omstreeks 40 millioen
dene Staten van Europan0gspinnerjen,waar glllden.
de vezels van Onze gewone brandnetelsoorten
Chinchilla (Eriomys lanige Gm.)isde
(U.dioica en urens)a1sgrondstofwerden ge- naam van een Zuid-Amerikaansch zoogdier,
bezigd.De laatste bestond te Leipzig t0t0m - hetwelk t0t de afdeeling der l
tnaagdieren en
streeks het jaar 1720.Tn den aanvang van tot de fàm ilie der Eriom yina behoort.H et

deze eeuw Leeft men pogingen aangewend, heeft gladde, spitse snjtanden,3-bladerige

om het gebruik van Oost-Aziatische vezelsin kiezen met uitzondering van de voorsten 111

tevoeren,beyaaldeljkvanChina-gras,'
tgeen
echter eerst gelukt is na deyroote tentoonstelling van 1851.Na dien tjd ls hetverbruik
van China-grasaanmerkeljktoegenomen.Men
verkrjgthetuitHindostan,China,Japan,Java

de onderkaak,die z-bladerig zjn,en achterpooten, die langer zjn dan de voorpooten.

Het heeft aan de voorpooten 5 en aan de
achterpooten 4 teenen,- voortsis hetw at
kleiner dan hetkonjn,heeftgroote,rOnde,
en de overige Soenda-eilanden, en men heeft half-naakte ooren en eene ijne,zachte,licht-

zich bejverd, Om het te verbouwen in de grjzepels.Hetvoedtzich metgras,vruchten
Vereenigde Shten,in Mexico,in Brazilië,in

Australieen in hetzuiden van Frankrjk.

De bewerking der plant,die een paarNed.

elhoog wordt,neemteen aanvang,zoodrazj
begint te bloejen.Dan worden de stengels

en bloemen en is in de bergstreek van Chili
en Pertlte vinden.

Chineesch zilver,zie Argentaan.

Chining,zie CMna-bast.

Chinollne of leuooline is eene scheikun-

zöo' gebroken, dat de bast en hetmerg 10s- dige stof,die met lepidlne,crty.p/bézle enz.in
laten,waarna m en ze in waterweekt,om er de basische oliën van steenkolenteergevonden
de kleurstofuitte verwjderen.Menverkrjgt wordt, doch die men tevensverkrjgen kan
op deze wjze 500/0 spinbare vezels,en een uitcinchonine,chinine,strychninoenberberine.
akker met China-gras levert3 oogsten in een Zj isolie-achtig,kleurloosenheefteenonaanJaar.De ruwe vezelsworden metalkaliën be- genamen,amandelachtigenreukeneen scherpen,
handeld, gebleekt,en gehekeld.Het spinnen bitteren smaak. In deluchtverandertztjin
geschiedt machinaalop dewjzevan zjde of hars en lost zich weinig op in water,doch
katoen.Hetgaren onderscheidt zich dooz'een zeergemakkeljk in alkohol,aether,zwavelzjde-achtigen glans,is veelsterkerdanvlas-of koolstofenz.De(thinoline-zoutenkristalliséren
hennep-garen,enleverthetbekendegraslinnen. meestalgemakkeljk.De chinolineheeftinden

Bj hetweven wordthetzeldenOnvermengd, laatstentjd eene grootebelangrjkheidgekredoorgaansm etkatoengebruikt.Hetgarenende gen als grondstofvool'hetprachtigecltinolinekatoenenstoflbn ktlnnenvrjgoedgekleurdwor- //44-:1:4
/,dat zeerintrek is.Men veTkrjgtze

CHINOLINE- CHIONANTHUS.
tlitsteenkolenteer doûr dezwareoliemetzoutZuur 0Dà te schudden, het zuur er af te
gieten en met kali te ontbinden. Dit P<0duct lost men in aether 0p, die met zotltzuur verzadigd is,scheidt de zoutzure oplossing van den aether,waarineeneneutraleOlie
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cieMinas-Geraës,vindtmen 0.angujfnv
qaAcrf.
(C. parviflora Willd.), een heesteraehtig gewas,welks wortelsvermoedeljk alsvalsche

caïnca-wortels in den handelworden gebragt.
Men gebruikt ze tegen den beetvan vergiftige
slangen,tegenwaterzuchtenz.Voortsheeftmen
aehterbljtt, ontbindt d
'ien metkalitlosthet in 'W est-lndië C.racemosa L.(Periclymenum
afgescheiden aniline en chinolineop in wjn- racemosum Blwm.), een klimmenden heester,
geest,neutraliseertze met zuringzuur enlaat die o0k inBrazilië)M exicoenFloridagroeiten
de zuringzure aniline kristalliséren,waarnain den cainoa-ofehiooea-wortelOplevert(zieonder

demoederloogbjnaalleenzuringzurechinoline eerstgemelden naam).Een dergeljken wortel
achterbljft.
verkrjrtmen ook van 0.densifoliaXt
zrf.,die
Uit cinchonineverkrjgtmen door destilla- vooralln de prgvincie Bahia in Braziliëvoortie met natron 650/
0 ruwe chinoline)welke kom t.

gerectifceerdwordt,waarbjmendeproducten,
die na den warmtegraad van 216 ot'2260C.
overgaan, afzonderljk opvangt, om ze t0t
bereiding der blaauwe kleurstot'te gebruiken.
Uitde chinoline verkrggt :à0n 00n0 paarse:
00n0 blaatlwe eneenegroeneverfstof.Williams

geett den raad,om t0t bereidingdaarvan eerst
de chinoline met iod-amyl en daarna dehierdoor verkregen massa!inwateropgelost,ondel'

toevoegingvanammonla,geruimentjdtekv en.
Dekleurstofscheidtzichdanbjafkoelingafals
eenehars-achtigemassa,die,inalkoholopgelost,

Chioggia, eene belangrjke havenplaats
in fle Italiaansche ?rovi
ncie Venetië,ligt3'h
geogr.mj1 ten zulden van de stad van dien

uaam;zj is,evenalsdeze,oppalengebouwd,
aan de Adriatische Zee gelegen en door eene
brug van 43 bogen met het vaste land verbonden.Het kanaaldella Vena,datvoorheen
door de kustmûerassen naar Ravenna liep en
thans de lagtlnen met de Etsch verbindt,verdeelt de stad in twee helften.De diepe haven
staat onder de beschermingderfbrtenCaraman
en Sanfelice; andere vert
ledigen de voorstad
Sottomarina. Van hier t0t aan Malamûcco

eene fraaje paars-blaat
lwe vloeistoflevert.
Men verkrjgteen ztliverderblaatlw,wanneer strekteenreusachtigedjk,pMumzzi''genaamd,
men, in ylaats van ammonia, kali bj de zich uit met eenelengtevan 2 geogr.mjl,

iod-amyl-thmoline voegt.D00r de kaliwordt eene hoogte van 10 en eene breedte van 15
eene harsachtige, pmperkleurige stofneêrge- N:(l.el,en methetopschrit'
t pAusu Romano,

slagen,die,in alkohol(Tgelost,eenedonkel'
e ere Veneto (eeneRomeinseheonderneminy!
massa achterlaat,welke ln benzine t0t eene a
doorVenetiëbekostigdl''.HjbeveiligtVenetlu
prachtige smaragdgroene vert'Oplpst.
voor overstrooming en de lagllnen vool'verHet chinoline-blaatlw komt als elaninein zanding. - Tot de voornaamste gebouwen
den handel. Het is eene basis,die ln zuren behooren er het bisschoppeljk paleis ende
rood wordt en door ammonia eene blaauwe hoofdkerk.De inwoners,ten getalevan ongekletlr aanneemt.Het verven metdeze stoffen veer 30000) hotlden zich bezig met handel,
geschiedt enkel doordezjde in eenewater- scheepvaart,zolltwinning envisscherj,envele

achtige oplossing daarvan te dbmpelen.Vo()1- vrouwen met het vervaardigen van kant.Omwol worden baden gebruikt van 50 of 60OC. streeks 600 schepen bezoeken erJaarljksde
Zuren moeten daarbj geheelen alvermeden haven.- ChioggiaishetFossaClatldiaderR0worden. In den jongsten tjd heeftmen 00k meinen, en sedert de 4deeeuw draagt deze
midt
lelen ontiekt,om katoen er mede te vel'- stad den naam van Cltlgia.Hare bevolking
ven.Dit geschiedtdoor voorafgaandebjtmid- nam verbazendtoebjdeinvallenvanlladayl
js)
delen,zooals tannine,tinzuur natron of100d- Odoacer en Attila in Italië,omdat velen er
zouten,en door het gebruik van warm zeep- toen eene veilige wjkplaats vonden.Later
s0p, alsmedo door hetkato- metalbumine kwam zj onderdeheerschappj van Venetië.

te bestrjken en dan alseenestofvan dierljken oorsprong te behandelen.De chinolinekleuren zjn bestand teqen de werking der
zeep, maar nietteqen dle van hetlicht;om
deze reden zjn ztl minder gezocht dan de
anilinç-kleuren.

Koning Pipî
,n veranderdehaarin 809in een
j
qtlinhoop,doch 2Jaal-daarnaverreeszjprac'
h-

nootles.Hetomvateenaantalklimmendeheestexs meteironde,tegenoverstaandebladeren en
breede steunblaadjesen metgeelachtig-witte,
indeokselsgeplaatstebloemtrossen.Zjgroejen
in Zuit
l-Amerika en Austxalië.TndeoorspronkeljkewoudenvanBrazilië,vooralindeprovin-

diensljfwachtvermoorc
l.Men meent,dathj
de sehrjver isvan 17brieven,welkeOnder
anderen dO01
'Orelll(1816)zjn uitgegeven.

tlger dan te voren ,m aarw erdin901nogmaals
door de Slawoniërs verw oest.In 1100 ver-

plaatste debisschop van Malamocco zjnzetel
t
lerwaarts. Gedurende den langen strjd tus-

Chlococca L. is de naam van een plan- schen de beitle grnotehandels-republielkenvan
tengeslacht uitde familie der Rubiaceën;het Italië vielzj in1379indemagtderGenuézen,
onderscheidt zich door een kleinen, s-tandi- doch reeds2Jaarlaterwerdzjherovel'd(
1001
*
gen,overbljvendenkelk,eenetrechtervormig- de Venetianon, die haar in bozit hielden t0t
buikige, s-deelige bloemkroon m et 5 kol'te aan den valvan hun gemeenebest.
meeldraden en een onverdeelden stamper)
Chion,een leerling van Plato,geboren te
en eene eenigzins ronde, zamengedrukte, lleracléa,doodde in 353 véôr Chr.den tymn
met den kelk geltroondebes m et 2 eenzadige van zjne geboortestad, en werd zelfdoor

Chionanthus L. is de naam van een
plantengeslachtuit de familie der Sapotaceën;
het onderscheidt zich d001
' eene 4-spletige,
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diep ingesnedene bloemkroon œ1 omvat uit- de eer,hetvaderland van Komeru,
gte wezen.
he
ysghe heesters en boomen,van welke C. Zeker is hetechter,datdetooneeldichterIon,
'e

- glllcl L. bj 0ns alssierplantbekend is. de geschiedschrjver Tlteopompus,de geograaf
Deze,uit Amerika afkomstig, wordt Q t0t 4 M etrodorus,desophist Tl
teôoritl
ts,dewjsgeer
Ned. elhoog,heeft eironde,deelstegenover- Ariston, benevens de kunstenaars Glaueus,
staande,deelsafwisselendebladerenmetbruine Malas, M iceiades, Antltermlts en Bupalwsal-

stelen en sierljkewitte bloemtrossen,dievan
verop sneeuwvlokken geljken.O0k c. cZllaris L. uit Nieuw-Holland is in de Europésche oranlerieën nietzeldzaam.
Chios,thans châo,fkip en inhetTurksch
8akiz-AndanL (Mastik-eiland)genMmd,iseen

daar geboren zjn.O0k bj de hedendaarscho
Chioten zoektmen handels-en ondernemlngsgeest en kunstzin nid te vergeefs.De hoofd-

stad Castro (Chi0s)ligtMndeoostzjdevanhet
eiland.Hare oudste bewonerswaren Pelasgersj
laterbragten Cretenserserdenwjnbouwyen0nder schoonste en vnlchtbaarsteTurkscheeilan- derdevolgendekolonisten bekleeddendeloniërs
den in de Aegaesche Zee,en ligttegenover eene belangrjke plMts.Toen de Perzen in
het Ionische schiereiland,ten zuiden van het Klein-Azië vielen en ert0tdeGriekschevolkseiland Lesbos,nietvervan de kustvap Azië. plantingen doordrongenj betoonden de inwoHet heeft eene oppervlakte van nagenoeg 19 ners van Chios Yveinig belangstellingJegens
D geogr.mjlen.- vborheenheefthetdenamen hunne verdrukte broedersengaven zich zonder
gedmgen van Atkalia, M a6vo , Pitynsa en slag of stoot aan Cyr'
an over. Later echter
Opliusa, en a1s kapen vermelden de Ouden nam en zj deelaan den Ionischen opstand tePoseidiœt en Pkanae,ten zuiden van de stad gen de Perzischeheerschappj en streden bj
Chios,- Notionjthansk= pMastico,hetzui- het eiland Lade op honderd schepenmetgroo-

deljkste punt van het eiland,- Melaena, ten moedvoor degemeenschappeljkevrjheid.
thans kaap St.Nicolaas,tegenover Psyra.- Na den slag echter werden zj zelve door
Laion, thans Porto di Mesta,- en Phlion, Histiaeus, den aanvoerder der Ioniërs, overthans kaap La Guardia.Behalvebj destad vallen en kwamen daarna weder H1de magt
Chios (Castro) zjn er5 havens,meestalbj der Perzen,die vele inwoners alsslaven weggemelde kapen gelegen. 0p het eilantl ver- voerden.Intusschen herstelde het eiland spoeheFen zich vele bergen, van welke de Elias- dig van zjne zware slagen;althansna den
berg - de Pellinaeus der ouden - in het slag bj Mycale nam hetalseenerepubliek
noorden de voornu mste is.I)e vruchtbare deelaan het verbond der Atheners.Onderhet
gpnd is er goed bebouwd, en het klimaat opperbestuur van laatstgenoemden klom het
z0
'ö aangenaam,dat de Turken dit eiland het eiland t0t een hoogen trap van welvaart,en

rParadjs van den Archipèl''noemen.W eleer verschafte een belangrjken bjstand m'm de
leverde Chios eeneberoemdesoortvanmarmerj
die zich door eene loodkleur metwitteaderen
onderscheidde, benevens eeneilne soortvan
potklei,en00k than8nog,geljkweleer,ishet
vermaard om den mastik (harsvan denPista-

Atheners indenPeloponnésischen00rl0g.Later

verbond hetzich metdevolkep van den Pe-

loponnésus en ontrukte 00k Mllete en andere
Ionische steden M n het verbond met Athene.
De Atheners verwoestten nuheteiland,zoodat
eiaboom diedeTurksche vrouwen kaauwen), de inw oners zich vervolgens wederom aanslo0n om den voortreFel
jken wjn,die ermet ten M n de Atheners,doch,o0k door dezen
zorgbehandeldwordt,zoetenvurigisenopM a- verdruktj zich na den slag bj Naxosbj de
laga en Frontignacgeljkt.Daarenbovengeeft 'rhebanen voegden,waardoordeBondgenootende grond ervjgen,oranle-appelen,citroenen, 00r10g ontstond.Clzakias k0n het eiland niet
zjde, katoen,oljven-olieenz.Deterpentjn- bemagtigen, en het ontvielin 358 vöör Chr.
boom , die er volgens Dioneôrides in grooten voor altjd aan de Atheners.Later voerde
overvloed groeide,wordt erthans zeldzamer. M emnon,een Perzisch veldheer,ereenkorten
T0tde merkwaardige dieren deslandsbehoort tjd heerschappj.Na den oorlog van koning

eene roode soort van patrjzen.Het aanàl Pl
dlès sIIIkwamen deinwonersvanChios

inwoners, dat in 1822 nog 130000 bedroeg, het eerst in aanraking me
t de Romeinen.In
beloopt thans ongeveer 40000.Men heeft er, l
atere eeuren taaakten Z*P@ deeluit van het
behalve de hoofdstad,68 dorpenjenerbestaat oost-Romemsche rjk en deeldenindetreurige
eenaanzienljkehandelinvruchten,conituren, lotgevallen van dien Staat.In 1307plunderden
katoenen en zjden stofen.Heteenigegedenk- Turksche zeeroovers het eiland en bragten de
teeken derOudheid,hetwelk men eraantreft, i
nwoners om het leven, die @ hetkasteel
is de rschool van Homerus'' eeneplaatswaar veiligheid hadden gezocht,terwjldeoverigen,
volgens de overlevering deze dichter zich met op 40vaartuigeningescheept,bjScyrusschipzjne leerlingen vereenigde.Die schoolisniets breuk leden en meest alle verdronken.Naauanders dan eene cirkelvormige bank in derots, weljkswas Chioseenigzinshersteldvan dezen
poed,toen Bajazidmet60 schepen vereen teerlingvormigen steen,terhoogtevan% rsamps
Ned.el)omgevende.W aarschjnljk moeteen cheen en het eiland nogmaals veroverde.
en ander a1s een voormalig heiligdom van Daarna werd het geruimen tjd doordeGeCybele worden besehouwd. N0g in den aan- nuézen beschermd, totdat de Turken het in
vang dezer eeuw verhief zich op diteiland 1566 in bezitnam en en er een aga plaatsten.

hetrjke kloosterNeamoni,inhetmiddender Eene onderneming van 5ToscMnschegalejen
lldeeeuw doorkeizer Constantl
jnIX Mono- droeg geene vruchten,en slechts met moeite

gelukte het den Franschen gezant de-/rbe.:,
vgcFzo.
v gesticht.
Van ouds heeftChiosaanspraakgemaaktop de bloedige wrukzucht van den Sultan te
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beteugelen.Later werd de stad Chios doorde bewoond. De rHeuvelstreek van Chiquitos''
Franschen beschoten, omdat zeeroovers uit vormtgedeelteljk dewaterscheiding tusBchen

Tripoli derwaarts de wjk genomen hadden, de Laplata-rivieren deAmazonen-r'
lvier.
doch eene schadevergoeding, doorFrankrjk
Chlrygry,zieJïcAf.
betaald,herstelde den vrede.Den zlsten SepChirlqul,tevoreneeneprovincievanCostatember 1694 werd Chios door de Venêtianen Rica,issederthetgrenstractaatvan 11Junj
veroverd, doch viel in 1695 op nieuw in de 1856 het meest westeljke depaltement van
magt der Turken. W eldra was dit eiland het Panama,ligtmeteenebreedtevan10t0t15mjl

me
est begunstiydc van de Sporaden en zjne tusschen de Caraïbische Zee en den Grooten
inkomsten vloelden in de kas der Sultana. Oceaan,en heefteene uitgebreidheid van 310
Ge
durende den Griekschen bevrjdingsoorlog
kwamen 00k de inwoners van Chiosm verzet D geogr. mjlen. Het iseen derheerljkste

tegen deTurkseheheerschappj,maarmoesten
hetondersyitdelven en haddennuzooveelvan
hunne dwlngelanden te ljden,datde bevolking aanmerkeljk verminderde. Eene vernieuwde poging, in 1827 beproefd,om zich
onafhankeljk te maken,mislukte desgeljks,
en bj de vorming vanhetkoningrjkGrieken-

landschappen van Amerika wegens de afwisseling en de vruchtbaarheid van den bodem ,

wegensden prachtigen glantengroeienwegens
zjne voortreFeljkeligglng.Men heefterM n
de Atlantisehe kust eene dubbele G01f, in

Odober1502 door Colwmbqsontdekt,nameljk
de Bahia del Amirante, die4'/zgeogr.mj1

lang,ruim half z00 breed en door3ingangen
land werd Chios er niet in opgenomen. D e voor de qrootste schepen toegankel
jk is,en
hoofdstad is thans de zetel van een aga of de Chiriqm-Laguna,diebjnadubbelz00groot
Turkschen gouverneur en van een Griekschen is als de voorgaande en in hetmidden eene

Mrtsbisschop;zj wordtdooreen kasteelver- diepte heeftvan 23 vadem.Aan dezuidzjde

dedigd,en hare haven is voorzienvanQvuur- vormt de Groote Oceaan de Golfo Dulce,die
torens.Het aantal inwoners is er 13000.
10 geoqr.mj1landwaartsloopt,71vadem diep

Chippewa's ofOjibIvays isde naam van isen hleren daarkleinere baajen vormt.Te
meer is het daarom te betreuren,dathetland
er grootemoejel
jkhedenoplevertvoorden aan-

een Noord-Amerikaanschen Indianen-stam ,t0t
de familie der Algonkins behoorende. Men
moet dien niet verwarren met de Chipprwyans van deAthapasca-groep.DeChippewa's

1eg van een spoorweg,wantdeCordilleraheeft
er naar het noorden eene steile helling)eene
schjnen onvatbaartewezen voorbeschaving5 breedte Van 3 t0t4 mjlen eenegemiddelde
zj bewonen gedeelteljk hetbekken van het kamhoogte van 1600 Ned.elmet toppen van
Bovenmeer,gedeelteljk deVereenigde Staten 2500 t0t2800 Ned.el.Daarenboven verheFen
(W isconsin en Jowa) en gedeelteljk deaan- zichaanweêrszjdenvulkanischeheuvelreeksen.
grenzende gewesten van Canada en Britsch- De grond is er mild besproeid, doch bezit
Amerika met eene bevolking, die in 1850 geene bevaarbare rivieren van eenig belang.
ongeveer10000 zielen bedroeg.Hunne laatste Hetklimaatis erwarm,maar in het binnengronden hebben zj in 1854 aandeVereenigde land zeer gezond.Suikerriet?tabak en cacao
Statenverkocht,nameljkdemeàalrjkegedeel- groejen er hoogstvooxspoedlg.Debevnlking
ten Van Michigan, W isconsin en Minnesotae wordt er geschat op 18000 zielen,wu ronder
Zj hebben een breedgelaatmetuitpuilende zich 2400 Blanken,4000Indianen,11000Mes-

jukbeenderen?- Koortszjn zjwantrouwend tiezen,voortsNepers)Mulatten enz.bevinden.
en butzuehtlg en aan het genotvan sterken DehoofdstadDavld,aanderiviervandiennaam,
dxank verBlaafd.Zjhuldigeneenhoogstewezen in eenevruchtbarevlakteen13/:geogr.mjlvan
en gelooven aan de magt der toovenaars.
de Zuidzee gelegen:is van hout opgetrokken
Hunne kleeding komt metdie der overige be- en telde in 1855 rulm 4600inwoners.Debronwoners van Canada overeen. In het zuiden nen van bestaan zjn erhoofdzakeljk land-

gebruiken zj hetschietgeweer,eninhetnoor- bouw en veeteelt; rjst, koëj,sassaparille,
den nFg boog en pjl.
parels,huiden,schildpad,gedroogdvleesch en
Chlque (Pulex penetransL.)oftiquenoemt eenig goud worden er uitgevoerd.De belangmen eene zandvloo, die totde insecten-orde rjkste uitvoerhaven is er Alanje ofSantiago
der Sxcfeig behoorten zichvan degewonev100 deAlqnle,00k Rio-chicoggnaamd.
onderscheidt doordevolgendekenmerken:zjis Chlrogram m atom antle isdekunst,om
kleiner,heefteenlangerenbek)m eernaarvoren uiteen handschrifthetkaraktervandenschrjeplaatste voorpooten, yeen voelers aan de vertebepalen.NadatLanater in zjne pphyhp en geene tweeklepplge schede aan de 3 siognomische Fragmente''daarop de Mndacht
draden van den zuiger.Dltdiertje behoortt0t gevestigd had, heeft Götltezich metde ontde lastiglte insecten van Zuid-Amerika;het wikkellng dier kunst bezig gehouden.In den
dringtin dehuid en hetwjf
jezetzichaldaar jongsten tjd heeft vooralHensedaaroverin
door ontwikkeling der ejeren zoodanig uit, de glueillziger IllustrirteZeitung''belangrjke
dat het kwaadaardige verzweringen kan ver- mededeellngen gedaan entreflbndeproevenvan
oorzaken, indien het niet verwjderd wûrdt diekynstmedegedeeld.
vôôrdatde larven uitkomen.
Chlrographum is een woord,dateigenChiquitos is de nmam van een groot ge- 1jk niets anders beteekent dan handschrift,

west in hetdepartement Santa Cruz van het doch men heett dien naam 00k gegeven aan
Zuid-Amerikaansche gewest Bolivia.Hctheeft eene sel
tuldbekentenis. Een chirorapharius ot'
eeneuitgebreidheid van althans5000(nqeogr. een chirographarisch schuldeiseher is een z00mjlen en wordtbjnauitsluitenddoorIndlanen danige,wiens vordering enkel op eeneschuld-
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bekentenis berllst. Hj staat, wat zjn aan- en wetenschap) en 00k voorsyoed i
n den
syraak betrefl,in de achtersterj der schtlld- vreemde en in de liefde aanduldt,- en de
elschers.
beslissinyslqnen (lineae disttriminales), diede
Chirom antie is de ktlnstvan waarzeggen grenzen derhand naardezjdevan den al-m

uit de hand,nameljk om uitdeljnen,de bepalen en bj derascetaaanvangen.Voorts
onefenheden en den geheelenvorm van 'smen- heeftmen tusschendieljnenbepaaldeplaatsen
t de tafel(mensa)
schen hand en vingerszjn aard en inborstte in de handpalm , nameljl
bepalen en zjn toekomstig l0tte voorspellen. tusschen de natuur-en tafelljn)diemetrjkDie kunst verdeelt de ljnen der handpalm doln en milddadigheid in betreklting staat,in 7 hoofdljnen,nameljk delerensl'
qn (linea de Mars-ltolte (cavea Martis),eene3-hoekige
vitalis),tusschen duim en wjsvinyeraanvan- rtlimte tusschen de levens-,natuum en leverljn,
gend en om den voetvan den dtllm loopend die op voorspoed,natuurljk verstand en been in haren zuiveren vorm Op krachten ge- scheidenheid wjst,- de5 bergen onderde
zondheid,alzoo Op een lang levenwjzend,- eerste geledingon der vingers,npmeljk den
de natult
r- Of hoîfdlj;n (linea naturalis sive Vennebery onder den duim ,denJorisbery onder
sberq onderden
cephalica),Onderden wjsvingerbeginnenden den wjsvirlger, den Saturnqt
doorgaans regtstreeks Ot'met een tak zich middelsten vinger, den Zonnebery Onder den
onder een scherpen hoek beneden den wjs- xingvinger en den M ereltrinsber.q onder de
lnae)ot'
Ot'den middelsten vinger met delevensljn pink,- en den Maanbery (monslt
vereenigend of zonder verbinding naar den het hooge deel der handpalm tusschen den
maanbergvoortloopend en bjvoldoendelengte Ventlsberg en den Jovisberg, tussehen de
eeu goeden toestand van de maag,de level' rasceta endetafelljn.Vooreeneyelukbi
yeF
zt
zzld
enz.aanduidend,- detafel-,darm-ofe.
ç:zzld6zl: wordt in het algemeen de zoodanige gehotlljin (linea mensalis, inguinalis, commt
mis), den) waarin al die ljnen en verhevenheden
die beneden de pink ot'zelfs op den rug der duideljk zigtbaarzjn en eenesierljkerigting
hand begint en dwars Onder de 3 achterste ofeeneJuisteplaatshebben.
vingers voortloopt en,als zj sterk uitkomt, Aristôteles was reeds van oordeel, dat
een goed voortplantingsvermogen,doch wan- 'smenschen levensduur overeenkomt met den
neer zj t0taan heteerste 1idvan den wjs- stand derljnen in dehandpalm ,zoodatmen
vinger voortgaat,een moeitevolleven te lten- daart
lit het aantalzjnertoekomstigelevensnen geeft,- delerer-ofmaaylj;n (lineahe- Jaren kan begalen. Een bepaald stelselvan
patica,stomachica),tusschendelevensljn,den chiromantie vlndt men voorts in de pDroom Venusberg of de rasceta en de natuurljn en uitleggingen'' van Artemidorus,die in de 2de
met eene goede spjsvertering i11 verband eeuw onzerJaartelling leefde.Laterwerd die
staande, - en derascetaOfeerstedwarsljn, kunst in verband gebragtmetdesterrewigchebeneden de handpalm op het handgewricllt larj,terwjlzj in Cardanltsen Theopltrastlbs
en voorspoed in ondernemingen vool-spelltm d. Ttzrccd/y'
l.
v jverige voorstanders vond. De
Voorts kent zj 00l
t ; ondergeschikteljnen, stelselmatige chirologische en chiromantisllhe
nameljk de Marsli
jn ot'z'
ttste'
r der levenslt
jn studie bloeide in Europa vooral in de 16de
(linea Martis, soror vitalis), evenwjdiy aan 0n 17deeeuw en hield er zich staande t0tin
de levensljn naar dezjdevan den (
11111% en het midden der 18de. Eene langereeks van
bj eene scherpe teekening rjkdom en voo1*
- geleerde werken is daarover in hetlicht gesgoed aanwjzcnde, - de zonne-Ofeere-ljht zonden, en in den aanvang del'voorgaande
(hnea solis, honoris) van den voetvan den eeuw werd er n0g dool'hoogleeraren collégie
4den vinger t0t aan de tafelljn Ofdeze door- over gegeven aan de meeste Duitsche lloog'esnjdend en bj aanmerkeljke lengte eengroot scholen.In onzen tjd zjn hetin den regel
verstand en eerambten aantoonend, - den alleen de Zigeuners,die zich m et dezealollde
Venssgordel (cingulum Veneris),die tt
lssehen ktlnst bezig houdon.
Chiron is bj Ifomér'
us de beste en beden wjs- en middelsten vinger ontspringt en
in een halven cirkel voortgaat naal. de tus- kwaamste der Centauren,ervaren in hetzoescllenruimte tusschen den vierden vinger en ken van geneeskrachtige krtliden en in het
de pink, terwji zj voorspoed in de liefde bereiden van zalven, en de leermeester van
lles):
aanwjst,--de Satnrnus- of'gelnkslqn (linea Aselepias (Aesculapius),Herâeles (Herct
ldps en Achilles. VolgensHesi
Saturnina), die van dediktevan den dtlim, J'
hd'
uswashj
de rasceta ofdenmaanbergnaardenmiddelsten een zoon van Philyra?en volgens Plndarlts

vingervoortschrjdtenineenzuiverentoestand van Kronos(Saturnus);hjvoerdeheerschappj
l'jkdom en zegen,maarbj kronkelingofver- aan den Pelion, waar hj indevalleiPeledubbeling verdriet en gevaar voorspelt, - thronion eel
zegrotbewoonde.Toen hj Hera** zich ontving 0n zich met diens verde l
t'
l
avelqksljhlen(lineaematrimoniales),kleine, cles j)P
onder de pink met de tafelljn evenwjdig giftigden pjlwondde,genashj zich methet
loopende ljnen,diee0n gelukkig huweljk te duizendguldenkrtlid of Centatlrium , dat naar
kennen geven:- de melkwey (via lactea), hem genoemd is;maartoen hem latereenpjl
eenezuster-Otzj-ljn derlevensljn,benevens trof) die in het bloed der llydra van Lerna
J- vreeseljke pjnen en
deze aan den maanberg en btide rasceta be- was gedoopt, leed hi
ginnend en tegen den maauberg oploopend,Of verlangde vrt
lchteloos naar den dood, doch
bj denVenusberg aanvaugond enbjderasceta vond eerst verzachting, toen Zens (Jtlpiter)
in elz doorden maanbeg gaande,terwjlzj hem als een sterrebeeld aan den hem elplaatblj genoegzamezuiverheld aanleg voor kunst ste.Zjue gemalin droeg den naam van Nais
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of Charielo,en zjne dochterEndeiswasde van een koolhydraat en eene eiwitachtiqe
moedervaq Peleus.
stot',terwjlanderen haarvooreenzcerinnlg
Chironla L.is de naam van een kl
anten- mengselvan dietweehouden.Daar zj in het
d
e
f
a
mi
l
i
e
geslacht uit
der Gentianedn;het voedselderdieren,die ermedebedeeld zjn,
ondcrscheidt zich door een s-spletigen kelk , nietaanwezig is en 00k eldersin hetplantendie na hettlitbloejen opzwelt,dooreenescho- en dierenrjk niet bespeurd wordt,moetzj
telvoxmiye bloemkroon,doormeeldraden,die in hun ligohaam Ontstaan,vermoedeljk doorna hetultbloejen gedraaid zjn,endoorzaad- dien cellulose en proteïne zich daarin op eene
doozen m et binnenw aartsopengaandekleppen. eigenaardigewjzet0tchitinevereenigen.AanHet Om vatkrtliden en halve heesters,dieaan vankeljk had men daaromtrentgeonerleize-

de Kaap deGoedeHoop groejen;hiertoebelloolen C.Jgzlfpt
scezl.
s L. meteen stengelter
hoogte van 1 Ned.elen metfraajerozenroode bloemen,- C.iasminoides L.(C.uni-

kei'
heid.Uithetazjnzum',datbj droogede-

stillatie gevormd werd?k0n m en in hetalgemeen wel besluiten t0tde aanwezigheid van
koolhydraat en cellulose, en 00k de ontdekfloraLam.
4meteen 4-kanten stengelenroode king van Bertltollet, dat chitine, met koud
bloemen, C.lycltnoides L.meteen stengel geconeentreerd zwavelzuur behandeld,suiker
ter hoogte van lt/z Ned.elenmetlanggesteelde leverde,bevestigde het geopperdevermoeden,
roode bloemen, - en C.pednnoularis .f.zlmll. doch eerstPeliyotheeftaangetoond,datdnarin

(C. Barelayana Hort.-&'
r.) metzeergroote cellulose- en proteïne-liychamen voorhanden
rozenroode bloemen. Zj tieren het best in zjn. om de cellulose ult de chitine te vereen heidegrond en vereischen deswinterseene krjgen,moet men deze eerstmetkali-loog
warmte van 6 t0t 80C.
Chiroptera, zie Handrlengeli
-qe
n.
Chirurgie, zie Heelkltnde.
Chislehurst, een dorp in het Engelsche
Fraafschap Kent,z'y'
zgeog'
r.mjlvanLgndenj

ls sedert het najaar van 1870merkwaardig
a1s do verbljfplaats van het gezin van den
laatsten Keizer der Franschen.Hj bewoont
aldaar het btlitenverbljf Camden-llouse, af-

behandelen?ze daal
ma md eene oplossing van
over-mangaanzure kali eenige uren kolten
of eenige clagen koud laten staan en daarna
het weefsel,van mangaan-oxyde doortrokken,

hiervan bevrjden,doorhet eersttekokenmet

dubbel-zwaveligztlren natron en daalma m et
verdund zoutzuur. Alsdan kan mqn volgens
Peli-jot de chi
tine door een reagens onderschelden.

Chitone of cl
titonla is een bjnaam van
schiedkundige William Camden (f 1623),die Artemis (Diana), welligt afkomstig van het
e1'zjneAnnalen van hetregéringstjdperkvan Attische vlek van dien naam , waarzj met
koningin Elizabetlt vervaardigde. Later be- buitengewonen jververeerd werd,ot'welligt
hoorde het aan de familie Pratt. Keizerin Omdat zj Op dejagtden Griekschen chitoon
Englniebetrok hd metden Keizerljkenprins droeg en dien opsohortte.De Cltitonofeesten
den zzsten September 1870,en na het slt
ziten vierdemen teSyraeusemeteenafzonderljken
komstig van den beroemden oudheid- en ge-

van den voorloopigen Vrede van Versailles dans.
(2G Februarj 1871)begaf00k de voomnalige Chitoon is de naam van hetgewonekleed
Keizer zich derw aarts.
der Grieken,OvereenkomendemetdeRomeinchettlnica.DeDorischechitoonwaseenesool't
Chitine ishetvormend elementbj de4e- svau
wollen hemd met 2 korte mouwen,doch
lede dieren (wormen,kreeften.spinnen,1nseoten),even a1sdeeelstot'bjdeplanten.Zj die der slaven en handwerkslieden was van
vormtbtldiedieren devliezigeen hardedee- de regtermollw beroofd; z0o werd dit kleed
len en is daarb!jverbonden met andere zelf- algemeen door de mannen gedragen, en dat
standigheden,bj voorbeeldmetkoolzuren kalk der vrouwen had een dergeljk fatsoen en
in de schalen der kreeften.De chitine is het reikte naauweljks tot aan de knieën.De
eerstin 1821 door Odier beschreven en inden Ionische Griekenj bepaaldeljk de Atheners,

jongsten tjd doorSchmidtnaauwkeuri'
gOnderzocht.Zj bevat6,560I
/0stikstofenOnderscheidt
zich hierdoorvan eene dergeljkestof die in
de' schalen der schelpdieren aanw ezig is,nameljk van de conchioline, die 16,7oyoStikstof
bevat. Tevens biedt zj weêrstand aan de ge-

droegen een langexen chitoon van zjde,doch

deze w erd,zooals uitde geschriften vanA ris-

fo
lpAlzàd.
:bljkt,reedsin dedagenvanPlrieles
teyen den korteren Dorischen verrt
lild.De
chltoon der Ionische vrouw en) die langer in

gebrtlik bleef, bestond uit ern wjd, ruim-

erhangend hemd
w one Oplossende middelen,hars?w ater,alko- geplooid,t0t op de voeten neh0lt aether, verdunde zuren en zelfs geoon- metwjde mouwen en vanlinnenofeeneder-

centreerde kali-loog;Ja,men kan ze hierdoor geljke stofvervaardigd.DaarhjOpdesehouzuiververkrjgen,wannoermen bj voorbeeld ders zaâmgevatwexd,zoodat dedaartusschen
de dekschilden van meikeversdaarmede ach- gelegene deelen naal
' de bovenzjde te lang
tereenvolgens behandelt.De chitine is in zui- werden, ontstond er een overslag (diploïs),
wel
ke
van
vo
re
n
en
van achteren doorgaans
veren toestand kleurloos, doorschgnend,lost
op in geconcentreerd zoutzutlr, salpeterzutlr t0topdeheugenaf
daalde.De mouwen waren
en zwavelzuur en levert, wanneer men ze gesloten en hlngen als geplooide zakken uaar
kookt mt't verdund zwavelzuur, leucine en bonedent en ook w el van den schoudel'af
tyrosino, evenalshoorn.Bj eenedroogede- opengesneden en de gescheiden dcelen door
stillatie geettzj azjnzuur,ammonia en bran- versierselen verbonden, zoodat men den arm
dige prodtleten. Volgens Schmidt kan men kon zien. Daar dit gewaad veellangexw as
echte chitine beschouwen als eene verbinding dan het ligchaam : werd hetdoor middelvan
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e
engordelz00hoogoygeschort,dathetslechts geschriften behooren pEntdeckungen iiber die
tot aan de voeten relkte.Daardoor Ontstond Theorie des Klanges (1787)'', - pAkustik

Yzederoma een overhangselboven den gordcl, (1802en1830)'' - rNeueBeitrsgezurAkusdat, van daar afdalende, met den zoom der tik (1817)''- en pBeitrëge zur praktischen
diploïs eeneevenwjdigeljnvormde.Gewoon- Akustik und zur Lehre v0m Instrumentenbau

1jk was de chitoon wit,doch de vrotlwen (1822)''.

maakten 00k we1 gebruik van donkere kleuChlam ys isde naam van een kleedingstuk
ren en wisten hem met boordsels enz.fraai der Grieken 0n Romeinen, datvermoedeljk
te versieren.De mannen droegen hem op het afkomstig was tlit Macedonië of Thessalië.

blooteligchaam ,terwjldevrouwendaaronder Bj deGrieken washeteenesoortvankorten
een eigenljk hemd alsonderkleedgebruikten. mantel,die Over den Aitoon (zie onder dit
Chitor of Tql'
aitoer is eene stad in het w00rd) gedragen werd,en hadaanvankeljk
Oost-lndische vorstendom Odeypoorot
'Mewar. eene ronde, later eene vierhoekige gedaante.
Zj ligt aan de Peirasa en aan den vootvan Doorgaans wiep men hem over den linker-

het woeste,steileChitor-gebergte,datdegrens schouder, waarna men hem op den regtervormt tusschen Mewar, Harowtien Malwa. schouder met een haak en 00g vastmaakte.
Zj was weleer de zetel van den Radla van De Grieken gebruikten,behalve denchlamys,

Odeypoor,en thansvindtmenern0goverbljf- 00k de chlaena,die desgeljkst0tmantelen
selen van oude gebouwen,eenecitadelen 0m- tevens des nachts t0tbedekkingdiende.Beide
streeks 25000 inwoners.
waren van laken; diederaanzienljken was
Chiusi, eene kleine maar van ouds merk- fljn en gekleurd,en dechlamyskwam vooral
wurdige stad met ruim 4000 inwoners,ligt Jeugdige krjgslieden te stade.Hetgold voor
in de Italiaansche provincie Siéna,nietver een bewjs van onbeschaafdheid,z0oiemand
van de Chiana en van het Meer van Chiusi, den chlamys niet met bevalligheid wist om
en bevatdeoverbljfselen vanantieketempels, te werpen.Dat kleed kwam onder den naam
benevensbelancjkeverzamelingenvanEtrus- van sagltm en palwdamentum 0ok bj de R0cischeenRomelnsche oudheden.Zj behoorde meinen in gebruik, en de soldaten,di0 het
weleer onder de 12 Etruscische republieken droegen,werden cklamydatigeheeten.DeKeien was de zetelvan koning Porsenna.Later zers, de bevelhebbers en hooge ambtenaren

bleefzjgetrouw aan de Romeinenen riep de huldenzichindenpurperenchlamys,nameljk
hnlp van dezein tegen deGalliërs(391vôôr na de 3de eeuw onzer Jaartelling, toen de
Chr.
).Ten tjde dervolksverhuizingenverloor toga meeren meerverdween.KeizerGallélnus
zj hare bewonersen bereikte ecrstlaterwe- w asde eerste,die den toga meteen purperen
der eene zekere mate van bloei.
chlamysverwissylde.
Chizerots et Burins noemt men 00n
Chlapow skl (Desiderius), een Poolsch

eigenaardigen volksstam,die in het Fransche generaal, geboren in 1788 in het groother-

departementAin hoofdzakeljk dedorpen Ser- togdom Posen, trad op Jeugdigen leeftjd in
moyer,Arbigny,B0z en Ozan bewoont.Die krjgsdienst, werd Ordonnans-oëciervan Nalieden,hoeweldoorhunnentjverheidt0twel- poleon I en vervolgrns escadrons-chefbj de
vaart geklommen, bljven er bj (1e boeren garde te paard.In dle betrekking nam hj deel
geminacht en gehaat,eensdeelsomdatzj voor aan den togt naarR usland,verwierfde gunst
nakomelingen van Saracénen worden gehou- van Napoleon,doch nam in 1813zjn ontslag
den,anderdeelsomdatmen hen alsboosaardig en begaf zich naar zjne goederen.Bj het
en hebzuchtig bçschouwt.Zj huwen gewoon- uitbarsten der Poolsche omw entelingvan1830
ljk onder elkaar en houden zich bezig met benoemde Cltlopokihem t0tgeneraal,en hj
landbouw,veehandel,hetslagersbedrjfenz., onderscheidde zich vooral in den slag van
en velen van hen onderscheiden zich dooreen Grochow.Zelfsruktehjvoorwaartsnm'
u Litsierljken en krachtigen ligchaamsbouw ,door thauen, bevorderde er den opstand en deed

eene blanke huid en door levendige,donkere met Glelgnd,aanhethoofdvan 5000Litthauërs,
een aanvalop svilna,doeh werd afgeslagen,
oogen.
Chladni (Ernst Florenz Friedrich), de en moestoverdePruissischegrenzenterugtrekgrondlegger der leer van het geluid, werd ken en de wapensnederleggen.Geruimen tjd
geboren te W ittenberg den Bosten November smachtte hj nu in de gevangenis en werd
1756,bezocht de schoolteGrimma,studeerde daarenboven t0t betaling eener aanzienljke
te W ittenberg en Leipzig in de regten, pro- boete veroordeeld. Later hield hj wederom
moveerdein 1782,doch legde zich vervolgens zjn verbljf0?zjnegoederen cnschreefrLetmetden meesten jvert0e op denatuurkunde tres sur 1es evénemens militaires en Pologne
en gaf eene nieuwe theorie van het yelIdd eten Lithuanie(1832)5'.

(zie Onder ditwoord),welke op wis-en na- Chlinanthus Lindl.is de naam van een
tuurkundigewettenrustte.Hj isdetlitvinder plantengeslachtuitdefamiliederAmaryllidcën;
van het euphonium en van den clavicylinder. het Onderscheidt zich door een bloemdelt
Gedurendezjnereizen d00rDuitschland,Ho1- m et eene lange,rolronde buisen 6 nagenoeg

land,Frankrjk,Italië,RuslandenDenemarken maakte hj zjne uitvindingen overal bekend. Merkwaardig zjn vooral o0k tle naar
hem genoemde klankfguren,waaroverwj in
het artikel Geluid zullen handelcn.Hj overleed teBreslau den3denApril1827.Totzjne

geljlte insnjdingen, aan wicr voetderagtstandigemeeldradenbcvestigd zjn.C.fragrans

.T
zJzl#l.is een bolgewas, dat in Zuid-Alntlrika
groeit.Uit den b0lverhelen zich zepgroene,
regtstandigebladereneneen stengelmetgrooto,

gele,sierljkeen welriekendebloemen.

CHLODIO- CHLOPICKI.

399

Chlqdio ofcl
tloqLo,koningderFranken, steden van Armorica zich uiteigen beweging
kwam ln 428 na Chr.aan hetbewind,deed aan hem onderwierpen.In hetjaar500 toog
een invalin Henegouwen en Artois,bragt de hj ten strjd tegen Gondobald, koning van
Romeinen eene nederlaag t0e en veroverde Bourgondi
ë,bragthem in den slag bj Djon
CambrayjTournay en Amiens,waarhj zjn
zetelvestigde.In 445 voerdehj heerschappj
tot aan de Sommejmaartoen hj deze xivier
ove4schreed, werd hj door Aètiusgeslagen,

de nederlaag toe,belegerde hem ln Avignon
enmaaktehem schatphgtig.Volgenszjnzeggen zag hj zich doorgeloofs-jvergedwongen,
om in 507 tegen de Ariaansche W est-Gothen

en overleed in 448.

onderAlarieteveldetetrekken.Hjversloeg

koning,was detweede zoon van Cklodow%
de A pofd en verkrebg na den dood zjnsvaders hetgebied tusschen de LoireenGaronne,
alwaarhj Orléanst0tverbljfplaatskoos.11j
en zjne broedersjopgehitstdoorhunnemoe-

tiers, rukte voort naar Bordeaux en maakte
zich meester van de schatten van dlt
zrïc,ter-

cltlodomer deed SL
gismnnd metzjne gemalin
metzjnouderenbroeder,Tl
teodoréek)J4Anslradidf,digt bj Vienne Godomar,maar kwam
tevenszelfonder de vjanden en vond erden
d00d (524).Zjne weduwe Gonth-ca werd de

zjn gebied uittebreiden en deinsde daarbj
meljk zette hj Cl
tlodero,den zoon van zjn
voormaligen bondgenoot Sigbertaan,pm zjn
vaderte vermoorden,waarna hj-zelfdenzoon

Chlodowi;, Chlodwi
g ofLodewl
jk isde
naam van eenlye Frankische koningen uithet
huisderMromngen.W tjvermelden hier:
Chlodow% J,deGrppf:bjgenaamd,eenzoon
van C/
zïl#eïc en Bazinatgeboren in.465.In
481 werd hj, als opvolger van zjn vader,

genooten Raynaeh,ar en diensbroederin zjne
magt,waarna hj hen met oigen hand vermoordde.Nietlang echterbleefhj in hetbe-

Chlodom er of Cltlodœnir,een Frankisch hen in den slag bj Vouglénietvervan P0i-

wjlzjn onechte zoon Tlteodoric een groot

aantalsteden veroverde.Nu schonk (leGrieksche Keizer hem den titel van consul, 0n
der CltlotLlde,wier vader Chil
peric door Gon- Cltlodowi.gverplaatstezjn zetelvanToursnaar
dobald was omgebragt,trokkentegendezonen Parjs,terwjlhjhetveroverdeAquitanië en
van dezen, Si.qismnnd en Godomar,te velde. Toulousebehield.Steedswashjeropbedacht,
en kinderen om hetleven brengen en versloeg voor geene listen en wreedheden terug.Hei-

om het leven bragt, en door de Ripuarische
gemalin van ClzlotarLlt. I,.deze en Chilperie Franken t0t koning werd uitgeroepen. Een
I bragten Tlteodowald en Gontkar, de zonen anderen Frankischen vorst,Cltararicgenaamd,
van Chlodomer om het leven en verdeelden en dienszoon deedhjeerstineenemonnikspj
onderling diensrjk.Een derde zoon , Cklodo- steken en daanla ter dood brengen.Venuders,
wald genaamd, werd monnik,stichtte 3 uur o
'
dmg
ie ehj
kocht
doo
ha
rds,ch
le
jn
vc
bra
da
er
nko
zjn
st
ebare geschenken
vroegerenbondgaansvanParjseenkloosterenoverleedin560.

zit eenerheerschapyj,die hj doorgruwelen

verkregen, uitgebreld en bevestigd had.Hj
overleed in 511en werd om zjn geloofenom
koning van een gedeelte der Salische Fran- zjne weldaden aan de Kerk bewezen,door
ken in hetnoorden van Gallië.Yoorspoedige de geesteljken hemelhoog geroemd.
wapenfeiten bezorgden hem reeds vroeg roem
Cltlodowig TT,den tweeden zoon van Dagoen buit,zoodat hj hetwaagde,metRagna- bert I en Nantltild,geboren in 633.In 638,
cAcr, een anderen Frankischen koning,een na den dood zjns vaders, werd hj onder
M nval te doen op de laatste overbljfselen voogdjschap zjnemoederkoning van Neugtrië
van het Romeinsche gezag in Gallië,welke en Bourgondië,maakte zich na den doodvan
hj in 486 door zjnezegepraalOp k
%yagrius koning Sigbert en na het vermoorden van
bj Soissons vernietigde.Tien Jaarlaterbegon diens hofmejer Grimoald ook van Austrasië
hj een langdurigen oorlog,om deGermanen meester,en werd op deze wjzegebiederover
onder den Frankischen schepter te doen bui- het geheele Frankischerjk.Hjwerd echter
gen. In 493 huwde hj met CltlotLlde,eene krankzinnig en overleed reeds in 656.
nichtvan den Bourgondischen koning GondoCltlodowkqTJT,eenzoon vap Theodoro 111.
ùcldj die hem t0t het Christendom poogde te Hj werd in 690 a1skind mefeen schjn van
bekeeren,doch tevergeefs.Tochstondhjtoej koninkljk gezag bekleed,terwjldehofmejer
dat zjn Oudste zoon Ingomergedooptwerd, Pjpj;n '
xAzHeristalden schepterzwuide.De
en schoon deze in het doopgewaad overleed, Koning overleed reeds in 694 en werd (loor
veroorloofde hj,datvervolgenso0k aan zjn zjn brorder ChildebertIII opgevolgd.
tw eeden zoon Chlodomer de doop werd toegeChlod, de ostkiemende of groenende,wa8
diend.Eerst gtreed hj tegen de Alemannen, in Attica debjnaam vanDemeter (Ceres),de
en toen hj zag, datin den slag bj Ziilpich beschermgodin van hetJongegraan.Haarter
de zegepraalhem zou ontslippen,beloofdehj eere werden lente-feesten gevierd,diedennaam
weenend, dat hj een Christen z0u worden, van Cltloeia droegen.- De naam Cltloëkomt
bjaldien hj de overwinning behaalde.Deze vooral veelvoor in de herdersdichten en hervielhem naar wensch ten deel,en Chlodowlg d0rSr0r;anSdjrVoorgaando0euY;.
w erdweldra doorR emieqil
ts,bisschopteRheims.
Chlopickl(Joseph),eenPoalschluitenantgedoopt en meteene heilige olie gezalfd,flie, generaalen dictatorgedurende den Poolschen
naar men zeide,in eene kristallen Eesch uit opstand van 1830,werd geboreninMaart1772

den hemelwasnedergedaald.Zjnezustcren in Galicië:omhelsde de krjgsdienst,onder3000 Frjnken volgden zjn voorbeeld,enpaus scheidde zlch in 1794 in eengevechtbj RnAnastasws begroette hem a1s den rallerchris- clawice zoozeer, dat Kosciusco hem voor het
teljksten''koning,waarna deR.Katholieke front van het legcr omhelsde, werd weldra
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CHLOPICKI- CHLOOR.

adludantvan generaalRymkiel
vitzenbehoorde
in 1797 onderdeeersten,die,t0tbevrjding
van Polen,in dienst traden van de Fransche
Republiek. Schitterend streed hj in Italië,
werd in 1806 kolonel, woonde in 1807 de
veldslagen van Eylau en Friedland bjj en
keerde kort vö& den Vrede van Tilsitnaar
zjn vaderlandterug.Alsbevolhebbervan een
infanterie-regiment ging hj vervolgens naar
Spanje,toonde bj de belegering van Saragossa bemdenheid en moed,werd t0tbrigadegeneraalbevorderd,sloeg de Spanjaardenden
loden Febrtlarj 1810 aan den oevervan de
Ebro en nam deelaan den togtnaarRusland.
Hj vochtbj Smolensk en werdaan de M0skwa gewondydoch daarhj vruchtelooszjne
benoeming t0t divisie-generaaltegemoet zag,
nam hj zjn ontslag en vestigdezichteParjs.
Toen keizer A leœander 1 de herstelling van
Polen beloofdo, keerde Cl
tlopioki naar zjn

ven was. T00n evenwel uit een brief van
keizer Nieolaas bleek, dataan eene welwillende bemiddeling niette denken viel,verliet

hj het tooneel eener wanhopige worsteling.
Na het dempen van den opshnd woondehj
in afzondoring teKrakauenoverleedden3osten

September 1854 te Krzeslowitsj.
Chloor (chlorium, bestempeld met het

s
cheikundiq teeken OJ.
)iseeneenkelvoudige
stof,die zlch vertoont in de gedaantevaneen
g
eelachtig-yroen gas,dat2,45-maa1zoozwaar
alsdampkrlngsluchten in water oplosbaar is.
Het Onderscheidt zich dool
'de merkwaardige

eigenschay,dathetin vochtigen toestandalle
plantaardlge kleurstoFen bleekt, alle smet-

stoFen en alleschadeljkeuitwasemingen vernietigt, zoodat hetzeowel om te bleeken q!s
t0t het doen van ontsmettende berookingen
gebruiktwordt.Verbondenmetwaterstofvormt

het chloorwaterstofzuur Of zoutzuur (zie

vaderland terug en werd er t0t divisie-gene- Ondcr dezen naam),met natrium het keukenraal benoemd, doch eene beleedigiug van zout, waaruit men het doorgaans verkrjgt
grootvorst Constantj;n noodzaakte hem ,zjn door 13 deelen droog keukenzout met 9 deeontslag te nemen,waarna hj een ambteloos len bruinsteenpoeder te vermengen en het
leven leidde t0t aan den opstand van 1830. m engselmet 20 deelen gecpncentreerdzwavelHj vleide zich geenszinsmetdehoop,welke zuur en 10 deelen water tebegieten en veranderenvandezebewegingkoesterden,enwees volgens te verhitten. Men verkrjgthet(mk
de uitnoodiging,om lidteworden vangeheime doo1- chroomzuur kalium met zoutzuur te
vaderlandlievende genootschappen, meerma- verhitten, alsmede door het verwarmen van
len van de hand;ja,toen de revolutie uit- koperchloride volgens de methode van M albarstte,hieldhj zichaanvankeljkverscholen, let. Met metalen verbindthet zich totchloormaar hj k0n geen weêrstand bieden aan de metalent chloriden en chlonlren naar m ate
stem van het volk en van het leger,en aan- van den tm p van verzadiging, die den tyvaardde het bevelhebberschap olzder uitdruk- pus vormen der haloïde-zouten van Berze?4.
:, en waarmede do bromium-,iodium- en
keljke voorwaarde, dat zulks in naam des lï'
Keizersgeschiedde.Onderdiezelfdevoorwaarde Qtlorium-metalensterk overeenkomen.Hiermede
was hj bereid, om delz 5den Decembel.de moet men echter de bleekende verbindingen
dictatuur aan to nem en tot aan de opening nietverwarren,die door verzadiging vanaarvandenRjksdag,enhjspaardegeenemoeite, den en alkaliën m et chloûrgas ontstaan.DaarOm het volk met den Keizer te V01*Z00n0n. van zjn.chl
oorlzatron en chloorkalk de meest
Op den Rjksdag legde hg zjne waardigheid gew one. D eze verbindingen,die t0thetbleeneder, m aar w erd 2 dagen later w ederoln t0t ken van geweven stoffen algemeen in zwang

didatorbenoemd,waarnahjzjnoverzoencnde zjn,besohotzwdemen voorheena1sverbindinpogingen voortzette.Z()0weldezealszjnege- gen van chloor met onveranderde alkaliën;
strengheid bragten deVaderlandlievendeVeree- thans echterw eet men,dat daarin eene zeer
niging tothetbesluit,olzlhem terverantw oor- ontbindbare zuurstofverbinding vanchloor,na'-

ding te roepen.Reedsden23stenJanuarj1831 meljk onderchlorig zlur,aanwezig is.Eene
legdehj intusschen vrjwillighetdictatorschap hoogere zuurstotkerbinding van chltlor, hct
neder en gaftevensbljltvanzjnevaderlands- chloorzlur, vormt zouten, die bj warmte

liefde door in dienstte treden alsgem eensol- zuurstof afgeven, met brandbare stoffen ont..

daat. Hj vocht met roem bj Grochow en
vooral bj den aanvalOp een Russiseh corps
onder k
îjachowskien Geismar.Bj diegelegenheid werd hj zwaar gewond,zoodathj zich
ter genezing naar Kl.akatlmoestbegcven.
H et gedrag van Chlopiekiis tloor velen berispt; men btèschuldigde hem van laallwheid
en stelde den ondergang van Polen op reke-

ploFen endool
.zwavelzuurOndervt
lurverschjnselen worden ontbonden. chlool'zllllr kalium
is veelalhet hoofdbestanddeelderontploffende

zelfstandigheidonzerstrjkzwaveltjes4Ooklleeft
men hett0tslagpoader in porcussie-dopjes en
bj hetvervaardigen vanvuurwcrkengebrlikt.
Ten tjde van het contincntnal-stelsol wîldf
l
men er zelfs buskrllid van vervaardigen doch

ning van zjne wankelmoedigheid.Zjnevader- ditwaste gevaarljk,daarhetbje:nstorken
landsliefdeisechterboven allen twjfelverhe- schok reeds Ontbralatlde.Vooralchloorzuurkaven,doch daarhj zich nietmisleiddeOmtrent lium (kaliumchlomat),uit38,50/Okalien61,50/0
de geringe middelen,waarover Polen t0t her- chloorzuur zam engestold,staatbjverwarming
krijging ztjner onafhankeljkheid beschikken zuurstofaf)zoodat1 Ned.1)olldchloorzllurkakon, was het hem onmogeljk, in (1e Opge- li11111273'/2 Ned.kallzullrstotflplttvprt,enolltwondenheid van zjne landgenootpn te deelen. ploft,wanneerzjmetbrant
lbarestoftbngewreHj beschouwde dozaak vandenopstandreeds ven wordt.H et is danook eenbestalztltleclvan
dadeljk a1sreddeloosen zochtdoorgematigd- de slagpillen der ziindnadel-gaweren,van het
heid te herstellen,wat door overjling l/edor- witte Amerikaanhcho buskruid en van de

CHLOOR- CHLOORCALCIUM.

ZweedschestrjkzwavelVes,terwjlhettevens
a1s oxydérend middel,bjvodrbeeld t0tbereiding vananiline-zwart,indekatoendrukkerjen
gt
Abeziyd wordt.Chloorzuurkalium metzwavel-antlmonium in geljkevolumen-hoeveelheden en met eenig graphietschjntn0g altjd
een der verkiesljksteontploëngs-stoFen voor
mjn-patronenenz.opteleveren.Alsgeneesmiddeltegen aphteuse aandoeningen vanmonden
keel is in de laatste Jaren chloorzuur kalium
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l
eidt,ofchloorkalk metwalrvermenqtende
afgegotene vloeistofmetkoolzurealkallënvereenigt. Voorts worden (mder de bleekende

chloorvçrbindingen n0g genoemd chloor-klei
(Wélsœt'sbleekwater),chloonuagnésia (bleekwatervan Rqmsay ot
'van Grammellùenchloorzink (bleekzout van Varrentrapp).De technischo waardo van chloorkalk,chloorkalien

thloornatron isafhankeljk van dedaarinaan-

wezige hoeveelheid chloor,en hetbepalonvan
die hoeveelheid is do taak der chlorometrie.

veelin gebruik gekomen.
Het chloor is reeds in d0 eerste helft der
18deeeuw door Gaubi'
l
n bereid.DeZweedsche
scheikundige Sclteele, die zich in 1774 daarmede bezig hield, beschouwde het volgensde
theorie van Staltlals gedephlogistiseerd zoutzuur,en naar het stelselvanLaroisiernoemde
lhen hetmetxlmrstofverzadigdzoutzupx.D00r
de naspolingen van Dary,Gay-A ssaeen TWJ-

'ner en Penot.De sterktevan chlgorkalkwordt
ilz Duitschland uitgedrukt in graden,welke

waterstofis.
Het chloorgas is geheel en al ongeschikt
voor de ademhaling en veroorzaakt reeds bG
naauwdheid, wanneer het in kleine hoeveelheid met de dampkringsluchtisvermengd.Het

vooralin de papierthbrieken te pas,waarmen
na het bleeken vanhetvoortbrengselzichliefst
van het daartoe gebnlikte chloor wi1ontdoen.
Hiertoe worden tinchlortlre en zoutzuur aan-

D0 proeven,hiertoe dienstig,zjn meestaf-

komstig van Gay-lzt
bssaeenvanRndolpltF'
rJ#-

geljk zjn aan deprocentenwerkzaam chlool',
terwjldeg'
raden in FrankrjkhetaantalNed.
kannen chloorgasaanwjzen, dat menuiteen
Ned.pond vanzulkenchloorkalkverkrjgt-nard (1808 t0t1810)werd eehteraangewezen, Met den naam van anti-chloor worden zelfdathetchlooreen enkelvoudigligchaam ,maar standigheden bestempeld,welke t0tverwjdehet zoutzuur 60no verbinding van chloor en ring van chloor kunnen dienen; zj komen

bevolen, alsmedeonderzwaveliyzuurnatrium,
Chloor-aethyl ot' aethyloltlorltre is de
nieuwe stelselmatlge naam van eenevloeistof,
die reedsgeruimen tjd ondex denamen li
-qte
zolf-tzd/kr ot'liyte zty/x/-zdtzpAfAl bekend was.
Zj ontstaatdoordewerkingvan zoutzuuro/

vernietigt, zooals wj reedszeiden,allegeu- koolwaterstotkasen minemle0lle.
ren en uitwasemingen,die in den dampkring

aanweziy zjn, zoodat het in onzen tjd t0t

ontsmettlng wordt aangewend. Chloorkalk,
bleekkalk Of bleekpoeder is onderchlorigzuur
.
calcium met chloorcalcium en meestalmetwat
kalk verm engd en vormt een grof poeder,dat wjngeest of aether en is zamengesteld u1t
ligt vochtig wordt en naar chloorgas riekt- aethyl(eenekoolwaterstot) en chloor,terwjl
Het is bjzonder geschikt t0t zuivering der zj zich van gewonen aether(zwavel-aether)
luchtin zulke lokalen,waaruit men de men- daardoor Onderscheidt, dat de zuurstof, in
schen niet verwjderen kan.Men plaatsthet dezen laatste met k00l- en waterstofverbondaartoe op platte glazen ofaarden sehotelsen den,door eeneaequivalentehoeveelheidchloor
bevochtigt het van tjd t0t tjd met eenige vexvangen is.Chloor-aethyliswaterhelder,ligt

droppels water Of azjn,terwjimen telkens en zeer vlugtig, zoodat zj bj ruim 11OC.
na 4 of 6 dagen versch poeder neemt; doch kookt, riekt doordringend-aethérisch en heeft
zoodra de aanwezige personen beginnen te een zotlten,specerj-achtigen smaak.- Laat

hoesten moet men den chloorkalk verwjderen. W il m en uit den chlûorkalk het eh1o01.gas n0g sterker ontwikkelen,danstroojemen
het poeder op een bord,d0e er allengs eene
dergeljke gewigtshoeveelheid verdundzwavelzuur of zoutzuur bj en late hetmengselin
het besloten vertrek achter.0ok kanmenden
chlool'
kalk om de 10 minuten bj halvetheelepeltjesin een bak metverdtmdzuurwerpen.
M en bereidt den chloorkalk in het groot
(
lgor chloorgas Over zooveelmogeljk zuivemn kalk te laten gaan,en m en bewaarthem
in besloten vaten, omdathj nietbestand is
tegen lucht en licht.Als men hem in water
oplost,verkrjgtmen eene bleekendevloeistof,
waarmede m en tevens kleederen ontsm etten
kan.Voorts gebruikt men den chloerkalk ()ok

als bjtmiddel in ververtlen en katoondlmkkerjen. Aan chloornatron (Onderchlorigzuur
natrium ,watervan Labarragne)enaanchloorkali(onderchlorigzuurkalium ,eat
ldeJarelle)
geeftmen den gemeenschappeljken naam van
chloor-alkaliën.Zj bestaan enkelin oplossin-

men chloorgas Op dendamp vanchloûr-aethyl
werken,danverkrjgtmen eenevloeistof,d1e

meer chloo1-bevat,m inder vlugtig isen ondex
den naam van aetlter trzàcd.
sf/zd/ick:.ça1s plaatseljkbedwelmingsmiddelaanbevolen wordt.

Chloorcalcium ,ten onregteo0k z-tznre

lcalk genaamd,is dikwjlseen bjproductder
fabrieknjverheid.Het bestaatuitcalcium en

chlooren is in g'rootehoeveelheid aanwezigin
hetzeewater,waaruithet,nadeafscheidingvan
keukenzout en alle andere zouten,door ver-

tlamping verkreqen wordt.O0k bj debereiding vanammonlauitbjtendenkalkensalmiak
bljtïhetindendestilleerketelachter.Verlangt
m en het in zlliveren toestand, zoo giete men
zoutzuur op marmer, iltrére de oplossing en

doe deze daarna verdampen.Bj sterkeafkoo-

lillllkan m0n uiteenestroopdikke oylûssing
fraajokristallen verkrjgenmet6verblndingsgewijten kristalwater, die bj 29OC.smelten
en bp 1300C.koken,terwjlhetkristalwater

verdampt.In het grootbereidtmen gekristalliseerd chloorcalcium door eene l0og van dit
gen en worden bereid,wanneer men chloor- zout zoolang te laten vexdampen,totdat het
gas door eene oplossing der koolzure alkaliën kookpunt1300C.aanwjst)en zedan totaan
V.
ZG

402

CHIUOORCALCIIJM- CHLOORW ATERSTOF.

de volkomone afkoeling aanhoudend om te is zeer broos. Onder den naam van ungkt
va-

xoeren,waarbj degeheelemassa een kristal- dd'
fkomthj metden half-opaalvoorbjUngljn poederwordt.W ordtdeverdympingvoort- war in Hongarje en elders en gaat er in
gezett0teene kookhitte van2000C.,danont- opaal over. De nontroniet,die in Dordogno,
giet,diein Saksen gevonden wordt,
staat er een zout met 2 verbindingsgewigten ennepingl

kristalwater,terwjlbj gloeihitteenkeldroog
chloorcalcium a1s eene witte,poreuse massa
achterbljtt. Bj n0g sterker gloejen in den
smeltkroes komt het t0tsmelten,en als het
dan op eene jzeren plaat uitgegoten wordt,
verstjt
l het t0t eene witte, doorschjnende
massa, het gesmolten chloorcalcium ,hetwelk
zich van de overigesoortenonderscheidtdoordienzjneoplossingin wateralkalischreageert.
Hetchloorcalcium dientt0tafscheiding van
zuren,diezichmetkalkt0tonoplosbarezouten
verbinden,- voortsishetzeerhygroscopisch,
zoodatm en daarmededevochtigheiduitgassen
enz.kan w egnem en en in kastenenz.delucht

zjn dergeljke gesteenten.

Chloorspaat iseenedelfstof, die in kris-

talljnen massa'svoorkomt,eene hardheidvan
2,5 t0t3,0,en een soorteljk gewigtvan 7,0

t0t 7,1 bezit.Het is geelachtig '
witt0tstroogeel, in het bleek-roode overgaande, heefl

een diamantglansen bestaatuit380/0chloor100d en 620/0 loodoxyde.Voor de blaasbuis
sm elt het t0t eene gele massa en kleurt de
vlam blaauw.Het komtvoor in Engeland en
in w estfalen

chloorstikstof.Chloorenstikstofkun-

nen nietonmiddelljk metelkanderverbonden
worden, behalve in statt
l nascenti (bj hun
droog houden,'tgeen bjvoorbeeldvoorbon- ontstaan).Menverkrjgtdieverbinding,wan-

bons en sigaren zeer te pas komt.Buizen, neer chl
ooryas in eene nietvolkomen verzamet chloorcalcium gevuld,spelendan00keene digde Oplosslng van salmiak geleidwordt.Ilet

belangrgke r0l in de quantitatieve analyse. chloorgaswordtdaarbj allengsopgenomen,en
Alkohol, aether, chloroform en aethêrische tevensvert
oonen zich aan de Opjervlakteder
oliën worden door chloorcalcium van water vloeistof Olieachtige droppels, d1e vervolgens
beroofd,wanneerzj daal
nnede een etmaalin naar den bodem zinken enzicht0teenecitroenaanraking bljven.Oplossingen van chloorcal- gele, olie-achtige vloeistof,de chloorstikstof,
cium dienen t0tbaden,om vloeistofenOpden- vereenigen.Het ontstaan van dezevloeitvoort
zelfden warmtegraad te houden. Eene verza- uit ontbinding van het salmiak: het chloor

digdeoplossing kookteerstbj179,50C.Voorts maaktzich meestervan zjnwaterstof,terwjl
kan m en er steenen mede verduurzamen,de zich de vrj-wordende stikstof met hettoewegen mede vochtig houden, en er koude
m engselsvanvervaardigen.Hetchloorcalcium j
dat in den handelvoorkomt,isdoorgaanszeer
onzuiver.
Chloorlood , 00k loodltoornerts,koornlood,
zx fzl- lood enz. genaamd,is eene delfstof,

stroomend chloorverbindt.Dezechloorstikstof

riektevenalschloor,iszeervlugtig,bljftbj
een hoogen koudegraad vloeibaar,kookt bj
71OC.en ontploftbj 93t0t1000C.metgroot
geweld,waarbj zj zich in 3volumenchloorgas en 7volumen stikstofontbindt.Eendrop-

die t0t het kristalstelsel met twee en één pelveroorzaakt sterker knaldan een geweerassen behoort,en vooralden vorm aanneemt schot.Deze gevaarljke stofheeftaan haren

van een quadratisch prisma m et eenplateind- ontdel
tker een o0g en eenigevingers gekost,
vlak.Hetheeftde hardheid van steenzoutt0t en 00k daarom vooraliszj gevaarljk,omdat

veldspaat, een soorteljk gewigtvan 2 t0t3 zjzelfsbj gewonetemperatuurontploft,wanen 6,0 t0t6,2,een diamantglanseneenewitte, neerzj metphosphorus,selenium ,arsénicum ,

F
roene, gele, grjze of blaauwe kleur.Het stikstotloxydegas,metvette en vlugtige Oliën
1s inEngeland enSiléziëtevinden.Kunstmatig enz.in aanraking komt.
verkrjgtmen chloorlood doorbjdeoplossing
Chloorwaterstof, o0k chloorwaterst@van een loodzout chloorwaterstofzuur of een zlv ,zoutzu'u'r enz.genoem d envanoudsonder
oplosbaar chloride te voegen, w aardoor het den naam van Spirit'
us.
:tzli.
gfnmansbekend,
ehloorlood als een kl-istalachtig poeder nederbestaat uit geljke maat-hoeveelheden chloor
valt.Hetisin koudwaterzeermoejeljkop- en waterstof,die zich in de schaduw langzalosbaar;heetwaterlost hetveelbeter op,en

merhand en in hetzonnelicht door ontploëng

bj bekoelingkristalliseerthetalsfljnenaaldjes. vereenigen.De verbinding heeft Ook plaats,
Chloorm etalen ot'eltlorda zjn verbin- wanneer men hetgasmengselin brand steekt
dingen van chloor met metalen;zj komen ofer eene electrischevonkdoorheenlaatgaan.
overeen met verschillende Oxydatie-trappen. Zj werd ontdekt t
loor Priestley in 1772,en
Bestaat er slechts ééne verbinding van een Dary toonde aan in 1810, dat het zoutzuur
metaal m et chloor, dan voegtmen de beide uit chloor en waterstofbestaat.In denatuur

namen bjeen,zooalsbj dievan chloorbaryum komtzj enkelvooralsuitwaseming uitvulenz. Bestaan er meer verbindingen,dan heet
die, welke met het Oxydule Overeenkomt,
eltlornre, - en die, welke met het oxyde
overeenkomt,A loride.
Chloor-opaal.Deze delfstofisgeenopaal,

maar een waterhoudend silicaatvanjzeroxyde
en jzeroxydule! dat zich in zuren onder afscheiding van klezel-geleiontbindten voorde
blaasbuis zwart wordtzonder te smelten.Hj
heeft een soorteljk gewigtvan 2 lt2,3 en

kanen, doch in de scheikundige laboratoria

wordt zj veel gebruikt.Men verkrjgthaar
door keulkenzout met zwavelzlmr te behandelen.Hierbj wordthetzwavelzuur ontbon-

den,welks waterstofzich methd chloor van
hetchloornatrium t0tchloorwaterstofverbindt,

terwjl deandere bestanddeelen van hetzuur
zich met hetnatrium vereenigen en daarmede
glauberzoutvormen.

De chloorwaterstof is kleurloos;zj heeft
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prikkelenden reuk en een soorteljk ge- d00r azjnzure zouten.Metchloo1
'en vxral

wigtvan 1,
2596.W egensharegrooteneiging, metcyan-alkaliën vormt hetoplosbaredubbelom zich met water te verbinden,vormtzj' zouten. Doet men het in water,dan wordt

nevelen in den dampkring;zjwordtdoorden hetdoorzink ofjzerligtontleed!erontstaat
hoogsten warmtegraad niet ontbonden en is chl
oorzink ofc'
hloor-jzer, en hetmetallisch
niet brandbaar. Daarentegen wordtztldoor zilver scheidtzich af.
metalen gemakkeljk ontleed.D00rdrukking Hetlicht kleurt hetchloorzilver eerstpaars
en koude kan men chloorwaterstoft0t eene en daarna zwart;hierop berust het gebruik
vloeistofverdigten,die zwaarderisdan water. dezer stof in de pl
totouqraplto (zie onderdit
Zj losthoogstgemakkeljk opin water,dat w0ord),en t0t het kleurenvanparelmoeren
bj 00C.een500-v0udigvolumen chloorwater- knoopen.V00rt8 levert hetals erts zuiverzil-

stofopneemt.Het zoutzuur,datindenhandel ver en kan 00k t0t verzilvering dienen)
voorkomt,is eene oplossing van chloorwater- Chloorzink of ginkeltloride: ten onregte
stof in water,doch het gehalte van datzuur zoutzuur zink-oxyde genaamd,ls eeneverbinding van zink metchloor;hetwordtweleens
bljktuitzjn soorteljk gewigt.
Het chloorwaterstofzuur geeft met oxyden opzetteljk bereid en 00k alsbjprodud van
zouten en water;werkthetop metalen,dan fabriekmatige bereidingen verkregen.Men bm
ontwikkelt zich waterstof, omdat er geene komt het uit zink en zoutzuur,wanneermen
zuurstof aanwezig is,waarmedezj zich zou 0P 1 deel metaal 3 t0t 4 deelen zuur laat
kunnen verbinden. Men gebruikt hett0t be- werken;hierbj ontwikkeltzich veelkwaljkreiding van chloorkalk (zie ehloor),alsmede riekend waterstofgas,en erbljfteene waterin de suikerfabrieken, om de beenderenkool heldere vloeistofover,diemeestaleenigjzer
van kalk te bevrjden. Daarenboven wordt bevat.De overige in zink aanwezige metalen
het in de laboratoria als Oplossendmiddelaan- bljven onopgelostzoolangerzinkgenoegvoorgewend.Eindeljk vormenchloorwaterstofzuur handen is. om de oplossing van chloorzink
en salpeterzuur hetbekende konin-qsmater (zie van hetjzertebevxjden,behandeltmenhMr

onderdien naam).

eerstmetchloor,om hetjzerchlorureinchlY

is eene delfstofvan regelmatigen kristalvorm ,
Nvier veelal kleine en trapvormig zamengo
voegde kristallen zich in de gedaante van
teerlingen,octaëdersenz.,vertoonen.Hetheeft

van eenlgen tjd fltreert men zeen laatze
inkoken, totdat een droppel op een porseleinen schoteltje verstjft.Dan neemt men ze
van '
tvuuren roertze om totdatzjkoudis,

Chloorw aterstofzuur, zie Ckloymata'
- ride te veranderenjen als zj duideljk naar
chloor riekt, laat men ze trekken meteenig
zfp
/
Chloorzilver,hoorn-eru ofzilmer-hoornerh zink-oxqde of koolzuur zink. Na verloop

de hardheid van 1,0 tot 1,5,een soorteljk waarbp'-de m assa in een los poederverandert.

gewigt van 5,5 t0t 5,6,en een diamantachti- Ditis zeer hygroscopisch en moet derhalvein
gen vetglans. Het is voortsschelpachtig van kchtdigt geslotene iesschen bewaard w orden.
breuk,parelgrjs,in '
tblaauw-ofgroenachtige Dit droog chloorzink bevat steeds eenig
spelend, van kleur, terwjl het in hetlicht basisch chloorzink, Omdat bj hetverkoken
bruin en zwartwordt, en doorschjnend,en eenig chloor alszoutzuurverdween;hetiseene

hetbestaatuit75,340/0zilveren24,660/00hl00r. witteofgrjsachtiq witte,eenigzinsdoorschjHet smelt reeds in de kaarsvlam en op de nende stpf,diebj 1000C.smelt,bjgloeihitte
k001 v00r de blaasbtlis t0t eene parel,geeft vol
komen vluytig wordt, zeer bjtend werkt
ill de reductie-vlam metallisch zilver en ten
laatste een korrel zilver.Smeltm enhetzamen
met koper-oxyde, dan geeftheteenefraaje
blaauwe vlam ; door salpeterzuur w ordthet
nagenoeg nietaangetast,maarin bjtendeam-

en vergiftig 1s.Het lost gemakkeljk op in
vrj bereid worden,wanneermen zinkvjlsel

alkoholen water,en hetkan hetbestw ater-

metdroog chloor behandelt.Deverbindinggeschiedt onder het rondspatten van vonken,en
moniayedeelteljk opgelost.Men vindthetin in den ontvanger verzameltzich eenewitachPeru, m het Ertsgebergte,in Engeland,in tige,doorschjnendemassaehloorzink,diemen
Noorwegen, in Sibérië enz. Op kunstmatige voorheen zinkboter (butyrum zinci) noemde.

wjze verkrjgt men het dooreen zilverzout W egens zjn waterbehoudendvermogeniseene

te doen neêrslaan met chloorwaterstofzuur, verzadigde oplossing vanchloorzinkuitnem end
salmiak of keukenzout. Die neêrslag is wit geschiktvoor waterbaden van hoogetem peraen kaasachtig en verandertbj hetdroogenin tuur. Vooral echter is het van belang voor
eenevormlooze massa,welkebj 2600t0teene het duurzaam maken van hout,hetwelk het
gele vloeistofsmelt,en deze verstjftbj af- eerst aan de hand is gegeven door Bv net.
opbssing van chloorzink,ook rBurnetkoelinq t0t eene hoornachtige stof,die zoo Eene
week ls, dat men ze snjden kan, en een sche vloeistof''genaamd,doordringthet hout

soorteljk gewigt bezitvan 5,45.Hetchloor- remakkeljkcnvolkomen.Zjbowaal'
tscheepsmmorhout, spporwegliggers, telegraafpalen
zilver is onoylosbaar in water, wordtdoor telnz.
voorverderf?en maakt balken,planken

zwavelzuur nlet Ontleed, en doprgeconcentreerd zoutzuur slechts opgelost ten bedrage enz.,ontoegankeljk voorpaddestoelen en tevan '/
IuO/o,waarna hetin odaëderskristalli- vens Onontbrandbaar. O0k is hetchloorzink

seert. Gemakkeljk lost het op in ammonia zeer geschikt t0t het bewarenvan dierljke
en in onderzwaveligzuur natrium ,alsmede in
salpeterzuur kw ik-oxyde, m aar uit deze
laatste oplossing wordt hetwedergescheiden

zelfstandigheden,daar hetalle verrottingverhindert, en w are het a1s vergifniet zoo ge-

vaarljk, dan z0u het een onfeilbaarmiddel
26*
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wezen tegen wandlulzen.Voortsbewgsthet glanzig te maken,voege menerljnolie-vernis
voortreFeljke diensten aan metaalwerkers, bj en wrjvehethoutofmehalmet eenbor-

daar het te pas komt, om uit een mengsel stel of wollen baltotdatde geverfde oppervan zilver- en kopervjlselheteerste in zui- vlakte glinstert als ware zj gevernist. De
veren toestand afte scheiden,ofOm zilverle- chloorzinkverf vereischt eene zuivere oppem
géringen, die bj hetsoldéren zwartzjn ge- vlakte;zj isschoonerdan Olieverf,nietminworden,weder wit te maken;hiertoewassche der duurzaam, droog't zeer snel,biedt zelfb
m en die donkere plekken met chloorzink, aan kokend water weêrstand en kanmetzeep
waarin dan de koperdeelen oplossen.rllevens afgenomen worden,terwjlzj hethouttegen
wordt hetals soldeerwater gebruikt,daarhet vuurenvochtigheid beveiligt.Deduurzaamheid
de metaal-oxyden van te soldéren plaatsen dezer verf berust op het ontstaan van een
wegneemt,zoodathet zuivere metaalervool- basischchloorzink,datookalsplastischetkneedden dag komt. Doorgaans echter neemtmen bare)massakan dienen.om dezeteverkrjgen,
daartoe eene andere vloeistof, die evenveel w orden 50 deelen aardappelmecl, vermengd
salmiak a1s zink bevat en verkregen w ordt met 5 deelen zink-oxyde,aangeroerdmeteene
door zink in de noodige hoeveelheid sterk vloeistof, welke uit 50 deelen chloorzinkzoutzuur op te lossen en er dan even zooveel oplossing van 55O B., 1 deelwjnsteen en 1

salmiak bj tevoeren.Dezeoplossinggebruikt
men 00k t0t vertlnnen van koper en jzer;
zj bevat een zout, dat men in kristalvorm
verkrjgen kan en alschloorzinkchloorammonium beschouwd moetworden.

deelzotltzuurbestaat.Hierdoorverkrjgtmen
eemedoorschjnendemassa,dieopivoorgeljkt,
zich gemakkeljk laatvervormenenlangzamer-

hand hard wordt. Door toevoeging van meer
zink-oxyde wordtde massa witter en harder,

In den laatsten tjd is chloorzink met en zj kan tevens doorallerleiverfstoFen re-

goed gevolg als dekverf gebruikt op hout, kleurd worden,weshalve zj t0tvervaardiglng
kalk,en metaal,hetzj n0g ongeverld oL'met van vele voorwerpen van kunst uitstekend
eene oude olieverflaag bedekt. Hiertoe ver- geschikt i
s.O0k gebruikt men datmengsel
warme men in eenaarden p0t30deelenchloor- ln de geneeskunde alsbjtmiddel,terwjlhet
zinkoplossing van 55O B., voege er 1 deel voorts als kleefstof dienst kan doen. Tot
wjnsteen en 1 deel zoutzuurbj,verwarme hetw egnem en van water kanchloorzink vaak
haar dan sterker, en roere, na de oplossing in de plaats treden vanzwavelzuur,w eshalve
vanden wjnsteen,4 deelen aardappelmeelen hetin vele fabrieken aanbeveling verdient.

64 deelen laauw water tot een dunnen brj, Chloorzuren zjn verbindingen van chloor
voege dezen er bj en zettehetkoken voort metw aterstofen zuurstof.In naauw verband
totdatdemassa,doorhetstjfseldikgeworden, met deze zuren staan de verbindingen van

weder in cen dun-vloeibaren toestand komt chloor met zuurstof.Hoewel die twee gassen
en 20Oop den areometeraanwjst.Dezevloei- ill het algemeen niet veelneiging betoonen,
stofwordtin elk gevalmetzinkwitvermengd zich met elkander te verbinden, bestaAn er
en daarna m et permanentwit ofm et andere toch van beide onderscheidene verbindingen,

kleurstoFen. om de geverfde oppervlakte van welke sommige zeer merkwaardig zjn.

De reeks van de bekende zuren van chloorvertoont eene opm erkingswaardige regelmatig-

heid.Zj zjn:
Cldoorwaterstlfzwurbestaandeuit1 verb-gew.chloormet1 verb.gew.waterstof.
Ondercl
tlorkqzuur
n n 1 p
r 1 nzuurstofen 1 verbgew.waterstof.
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In scheikundig teekenschrift wordt dandereeks ClH,C1OH ,ClOzH ,C1OaH en C10:H.

Vaneenige dezer zuren zjn anhydriden bekend,terwjlern0g eene verbindinq van zuurstof
m et chloor bestaat, die niet m et een zuur overeenkom t. De bekende oxydatletrappen van

chloorzjn:

Oktdereltloori
gzu'
urclc/zt
Frit
/ bestaande uit2 verbindingsgewigtenchloormet1verb.gew.zuurstof.

Cltlorigz'
uv CIA:ytfHA
n
n 2
Ond- a loors ur
n
n 1
Onderchlorigguurankydride, in 1834 door
Balard ontdekt,Ontstaatdoorde werkingvan
chlool,op kwikzilver-oxyde en is een roodachtig geelgas, dat ligt ontploft, in water
Oplost,met de meeste stoflbn zichûntbindten
met chloorwaterstof water en chloûr levert.

23 r
r
n
n
Lel
?dt men chlonor in eene gec
oncentreerde
kali-oplossing en verwarmt men deze, dan
ontstaan sverbindingsgewigtenchloorkalium en
1 verbindingsgewigtchloorzut
lrkalium,welke
zich in blinkende,platte kristallen vertoonen
X

(zie Onder Kali-zouten).Men verkrjgtzuiver
Organische sto/en worden er doorvernietigd. cltloorzlt'
aruit chlool-zuur baryum md hulp van
Bj - 20O ishet zuurvl.
oeibaaren totont- zw avelzuur in de gedaante van eene kleur-

ploëng geneigd.De waterachtige oplossing, looze,dikvloeibare,reuklooze en scherp zuur
hetonderchlorlgzuur,kangedestilleerden alzoo

smakende vloeistof, die zich bj 40O C. in
geconcentreerd worden,waarna ztjeen sterk chloor, zuurstof en overtthloorzuur ontbindt.
bleekend verm ûgen heeft.- Ditzuurontstaat Eeni
gedroppels doen bjhetopdroogenpapier
ook doordewerkingvanchlooropalltaliën,a1- en llnnen ontbranden, - met zoutzuur geet't
kalischeaardenen velezouten,welkelaatsteop het chloor en water,en het oxydeertstoftkn,

dezewjzedezoogenu mdebleekzoulnvormen. die hiervoor vatbaar zjn. Zjne zouten zjn
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oplosbur en ontploFen bj een schok ofslag
ofwanneer zj metsommigeanderestofl'
enin
aanraking komen.Bj verwarming leveren zj
zuurstof, terwjl er chloormetaalachterbljft.
In verband gebragtmet zwavelzuur,ontwikkelt zich daaruit een geel gasmet een sterk
bleekend en oxydêrend vermogen.Chloorzuur
kalium werd voorheen meer dan thans in de

fabrieken van strjkzwaveltjesgebruikt.
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geslacht uit de familie der Gentianeën!he
onderscheidt zich door een 4-t0t lo-deellgen
kelk, eene buikige bloemkroonbuis metqen
vlakken:4 t0t lo-deeligen zoom en door eene

éénhokklge zaaddoos. Het omvat eenjarige,

meestal Europésche kruiden,zooals C.perfoJïIIJ. L.,een zomergewas,dat in devochtige
weiden van Zuid-Europa groeit en een gaFelvormigen stengel en t0t bloemschermen vereenigde bloemen draagt.Voorheen werd deze
plant onder den naam Van Herba Cezlfx rei
l'
ldei (GeelDt
lizendguldenkruid)in degeneeskunde gebruikt.
Chloral oftriehloor-aldekyd is het eindprodud der werking van chl00r op absoluten

Onerchloorznc kan door een voorzigtig verwarmen van chloorzuurkalium tOteenezekere
hoogtea1skalium-zoutverkregenworden,waaruitmen het in zuiveren toestand bekomtdoor
eene destillatie met zwavelzuur. Het is het
m eestvaste van alle zutlrstofkerbindingenvan
chloor, w erkt niet bleekend en vormt zeer alkohol! en men verkrjgthetook dooreene
Oplosbarezouten(metuitzonderingvankalium- destillatle van zetm eelot'stlikerm etbruinsteen
zout,datmoeijeljk oplost),diebj eenev0l- en zoutzuur.Hetis eene kleurlooze vloeistof
doende verwarming ztlurstofafgeven,minder m et een doordringenden, prikkelenden reuk

snel ontplolen)en bj hetvervaardigen van en een eerst vetten,dan blt
'endensmaak.Het
vuurw erken te pas kom en.
kookt bj 94OC.,lostop in wateren vorm:
Cl
tlorigzu'
ar Ontstaat, wanneer men eene hiermedechloralhydraat(zieonderdiennaam).
oplossing vanchloorzuurltalium in salpeterzum. Langzamexhand gaathetover in eenevaste,

bj eene desoxydêrendezelfstandigheidvoegt, onoglosbarestof,dieechtel'bj 1800C.weder
bjvoorbeeld bj arsênigzutlr.Hetiseen don- vloelbaarwordt.Heete,waterachtige alkaliën

kergroenachtig geel en prikkelend gas met veranderen het chloralin chloroform en mieeen bleekenëvermogen;hetontbindtzic'
h bj renzmlr. Het wordt als bederfwerend middel
57O C. met eene zwakke Ontploëng en kan t0t het bewaren van vleesch enz.gebrtlikt.
door koude t0t digtheid gebragt worden.Het
Chloralhydraat is eene in 1832 door
werkt op de meeste stoffen sterk oxydérend. Liebiy ontdekteOrganischeverbinding,died00<
Ondereltloorzuwr onderseheidt zich door de do Tverking van ch1001*op alkoholonstaat en
eigenschap, dat hetzich zeerligtbj gewel- in 1869 door Liebreia als slaapwekkendmiddige ontploëng ontbindt.Men verkrjgt het delin de geneeskundeisinqevoerd.Hetverdoor de w erking van geconcentreerd zwavel- tnont zich alseenewitte,kmstalljnen,opst
lizuur op chloorzuur kalium in degedaantevan ker geljkende massa,dieeen eigenaardigen
een donkergroen gas, hetwelk men t0t eene reuk en een seherpen smaak bezit.Het smelt

roode vloeistofverdigten kan,terwjlhetbj bj 56OC.,kooktbj 1450C.en lostgemak6UO t0t 65O ontploften eenverstikkendenreuk keljk op in water.D00rtalrjke proeven is
heef
l.In het zonnelichtontbindthetzichlang- bewezen,datchloralhydraatzoowelbjinwenzamerhand, terwjl eene Oplossing in water dig gebruik alsbj onderhuidscheinjediea1s
sterk oxydêrend werkt en zwavel en phos- een uitmuntend en onsehadeltjkslaapwekkend
middelmag beschouwd worden,hetwelk zelfs
phorusdoetontbranden.
Chloorzwavel.E1'zjn4wrbindingenvan werkt,waar groote giften Opium en morphine
chloor met zwavel, maar slechts êêne van vruchteloos werden toegediend. Het bezorgt
deze is van groot belang, wordt op ruime een yezonden slaap,di
e bjhetontwakengeeschaal bereid en draagtin hetfàbz.iekwezen nerl
el onaanyenaam gevoel achtexlaat.Men
den naam van chloorzwavel.Deze bevat ge- gebruikt hetm Engeland en Am erika o0kals
ljke verbindingsgewigten zwavel en chloor. een m iddeltegen zeeziekte.
Chloranthus Szf
lcz
r/zis de naam van een
Zj is reeds lang bekend, en Thomson en
B ertltollet noemden haar zoutzullr zwavel- plantengeslacht uit de familie der Caprifoliaoxyde,zwavelhoudend zoutzuuren adde m u- ceën;hetouderscheidtzich doorzjnenaakte,
riatique oxy-sulphuré.Alen verkr/gtze,wan- binnen een schutblad geplaatste bloemen met
neer m en op gesm olten zwaveldroog chloor 3 zamengegroeideineeldraden en 1t0t3helmleidt en hetproductdestilleerttotdathetbj knopjes en eeno ronde met een stempeleneen
1390C. kookt. Het is eene roodachtig-gele, hangend zaad voorziene vrucht.H et omvat
olie-achtige vloeistof met een soorteljk ge- heesteraehtige gewassen,die Op Java,in Jaw igt Van 1,686) met 00n onaangenam en, pan en in China te huis behooren,zooals C.
verstikkenden reuk 0n een zuren,heeten en S einal
is WJ'
I-,
:metspitsebladerentdiedubbitteren smaak, zich met waterontbindende bel zoo langalsbreedzjntvertaktebloemill zotltztltlr zw avel en onderzwavelig zutlrj aren en kleine, eironde prtlim-vrtlchten;zj
hetwelk wederom in zw avelig ztluren zwavel groeit in de wouden op de bergen van Java
uiteenvalt. Het lost op in alkohol,aetheren en heeft bittere wortels,die men in droogen
zwavelkoolstof, neemt zelf eene groote hoe- toestand moejeljk onderscheiden kan van

veelheid zwavelOp,en laatditbtjverdamping Rado Sdrwez?ftvitx: Tiryinianae. Zj worden
in fraajekristallen achter.Men gebrt
likthet, als prikkelend middel bj zenuwkwalen ge-

opgelost in zwavelkoolstof, t0t hetvulkani- bruikt.Daartoe dienen o0k de wortelsvan C.

se'ren van kaoets
joek (zie onderdezen naam). bvaeltystaqltyu .#J.,desgeljksopJavagroejende
Chlora L. is de naam van een planten-

Chlorlet ofprismatiscltfclkt
livlzzleriseene
v/
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delfstof, die t0thet kristalstelselmet 3 en 1 titanieten molybdeenglans.Dechloriet-leigaat
assen behoort en wier kristallen zich door- over in talk-,glimmer-en dak-lei,en verangaansvertoonen in zeerdunne,6-zjdigeblaad- dert ligt door een of anderen invloed van
Jes, IRaar 00k ill vele andere vonnen.Men buiten. W aar chloriet-lei een vastgesteente
vindth0t gewoonljka1sbedekkingvanandere vormt,kan men dita1s bouwsteen gebruiken.
delfstoFen,enhetisschubbig-bladerigvanaard. Zj is in veleaanzienljkegebergten in over
Tevens is het zacht en taai,zoodat men de vloed voorhanëen.
oris,eenenymfderGriekschefabelleer,
dunne blaadjes kan buigen,doch niet veer- waChl
s de gemalin van Zepkyrl
a en de godin
krachtig.Zjne hardheid bedraagt1 t0t1,5en

zjn soorteljk gewigt2,6 t0t2,9.Zjne kleur derbloemen,- dusdezelfdea1sI'lorabj de
meinen. - Vooz'
ts was Cltloris de naam
is gewoonljk donker groen in verschillende Ro
nuances,enzeerdunne blaadleszjn doorzig- der oudste dochter van Nioblen vandenThetig en hebben een parelm oerglans.De kristal- baan Amphâon.Te vorenheettezj M eliboea,
len uit den Oeralonderscheidenzichdooreene maar toen zj bj den dood derkinderen van
dubbelekleur(dichroïsmus):in de rigting der Niobé(zieonderdezen naam)alleen gespurd
assen vertoonen zj zich fraaismaragd-groen, bleef, werd zj van schrik z00 bleek, dat
en loodregt op de assen geelofbruinachtig- men haar na dien tjd Chloris (de Bleeke)

m de.
r
ood.In het algemeen heeft men bladerig, noe
gemeen, schilferlg en aardachtig chloriet. In
Chlorofornl ofJoemenehlorideiseenewaafzonderljkekristallen komthetzelden vool
5 terheldere vloeistofmet een soortel/k gewigt
maar in schilferigen of leivormigen toestand van 1:495 t0t 1,500 en nzet een aangonamo ,
vormt het geheele gebergten in Tyrol,Zwit- zoetachtigen reuk en smaak.Zj isnietzeer
serland,Stiermarken enz.Het onderzoek heeft oplosbaar in Yvater dochdestebeterinalkohol
bewezen, dat men den naam chloriet aan en aether,kooktbj 60Oof61OP.,enkleurt

eene uitgebreide familie van silicaten geeft, bjhetbrandenhetbuitenstegedeeltedervlam
oen.Zj iseen chloor-substitutieprodud van
die alle verbindingen zjn van waterhoudende p'
magnésia-silicaten met leem,jzer-oxyduleen chloormethyl, waarin 2 verbindingsgewigten

Izeroxyde,wier zamenstelmen nietin êéne waterstof door chloor vervangen zjn. D00r
form ule kan uitdrukken.In eene kolfverhit, behandeling metchloorverandertzjindubbelgeven zj waterdroppels,- voordeblaasbt
lis chloorkoolstof, en eene oplossing van kaliin
gaan zj in blaadjesuiteenjwordenwitjbruin wjngeestlevertdaarmedemierenzuurenchloorof zwarten zjn min ofmeer smeltbaar.Het kalium .
Chloroform wprdtverkregçn,wanneer men
wordt door zwavelzuur aangetast of lost er
100 pond ehloorkalk van 280/0vermengtmd
zich volkomen in 0p.
T0t de soorten behooren heteklorlet(het 400 pond water,er 121i pond alkohpl van
rhipidoliet van Kobell), hetwelk het meest 900/0bjvoegtenin eene kolfgiet,dieslechts

verspreid is,doorzoutzuurslechtsternaauwer- half gevuld mag wprden.A1s de toestelgoed
nood en dûor zwavelzuur m aarevenaangdast iB digtgestreken, bljfthj 12 uur Btaan,cn
wordt, eene groenachtig-witte streek heeften daarna wprdt de chlorpform er doprpmzigtige
in het Zillerthalen elders in fraaje kristallen destillatie uit verkregen.Men bekom talzop 7
voorkomt,- hetehèldoliet(hetchlorietvan pond ruwe chloroform en een waterywaarin
Kobellj,dat door zwavelzuurontleedwordt, zich n0g alkoholen chloroform in opgelosten
ligter smelt dan hetvoorgaandeen eenegroene toestand bevinden,weshalve hetvooreenev0lytreek heeft,terwjlhetvolgensdeanalysevan gende destillatie weder in de kolf gedaan
Kq-bell uit 22,50/0 kiezelaarde, 21,80/0 leem, wowdt.
De ru&re chloroforna &vordtvervolgenssaet
15O/odzer-oxydule,22,80/o magnésia en 120/0 eene
verdunde soda-oplossing omgeschud,
water bestaat, - en het delesiet, hetw elk
desgeljks door zuren ontbonden en bj gloçi- daarna metwatergewasschenen dan ineenwahitte bruin wordt.Ditlaatste bevat 290/0 terbadzo0vaak overgeconcentreerdzw avelzllur
rectifceerd,totdat dit laatste er nietlanger
kiezelaarde,420/0leem en jzer-oxyde,12,2% ge
magnésiak3,70/0kalkaardeen 130/9water. bruin van wordt.Dan heeftmen zuiverech10Chlorlet-lei is een gesteenteultdefamilie roform.Men Onderscheidtdezedoordevolgende

derkristalljnenleigesteentepenbestaatuiteene eigenschappen:zjmod hetbovenvermeldsoormin of meer zuivere chlorietmassa vanschilfe- tel
jk gemgtbezitten,btlhet verdampenniet
rigen bûuw en van eene groenachtige kleur. zuurrleken,meteeneoplossingvanchroomzuur
Vaak is het metkwartskorrels,metveldspaat, omgeschud) deze niet groen kleuren,- zj
glimmer en talk vermengd en alsdan lichter mletvoorts volkomen neutraalreagêren,eene
van kleur.fsde hoeveelheid glimmerblaadjes zilver-oplossing niettroebelmaken,aan kaligroot,dan verkrjgthetgesteenteeengespik- l00g bj omschudding geenebruinekleurgeven
keld voorkomen. Heeft de chlorietmassa de en door natrium nietveranderd worden.Het
overhand, dan is deze golvend en schilferig; is van groûtbelang,de zuiverheid van chlo-

is de hoeveelheid kwartskorrelsaanzienljk,
dan wordthetgesteentegrjs.00k komen er
veel kalkspaatkorrelt
jesin voor.Totde delfstoFen, die er somtjds in opgesloten zjn,
behooon magneet-jzer, bitterspaat, granaat,
topaas,cyaniet,toermalgn,hoornblende,veld-

roform te onderzoeken,daarerbjhetgebruik

van dat m iddel in een onzuiveren toestand

ligt onheilen kunnen plaats grjpen.Doorchlo-

roform wqrdenphosphqrusenzwavelingeringe
hoeveelheld, doch lodlum ,bromium ,kamfer,
kaoetsloek,getahpertsla,was,barnsteen,kopal
spaat,zwavel-,koper-en arsénikkies,rutiel) ên demoesteharsen zeergemakkeljkopgelost.
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De oplossingen van kaoetsloeken getahpertsla zjns vaders (
511) verkreeg hj hetrjk van
worden als vernisgebruikt,en de laatste 00k Soissons,dat zich van SoissonsenvanAmiens

welalscollodium.Zjdientvoortst0tzuivering t0taan de Rjn en t0taan de Friesche grenvangetah pertsja (zieOnderditwoord),voorts zen uitstrekte.In 523 en 524 trok hj met
t0t quantitatieve bepalinr deralkalok'
den in zjnebroedersten strjdtegendeBourgondiërs,
plantendeelen. oplosbaar ln chloroform zjn waarbj zjn broeder Cl
tlodomersneuvelde.Met
chinine,veratrine,narcotine,emetine)strych- zjn broeder Childebertvermoorddehjdezonen
nine, brucine, piperinetcantharidine en san- van Chlodomer en verdeelde met hem diens
toniney- onoplosbaardaarentegenjalappe-hars, rjk.VoortsondersteundehjzjnbroederTheomorphlne cinchonine, amygdaline, salicine, #t
vic I tegen Herman
fried, koning derThiiphloridzine,digitaline,pisstof en suiker.Zj ringers. Daarna ontbrandde een hevige twist
beslaat voorts eene hoogstbelangrjke plaats tusschen de beide broedersover het bezit der
onder de anaestltltlseke middelen (zie onder gevangene Radegond, de dochter van koning
deze woorden),waartoe hetin 1848 heteerst z?erthar. Hetl0tbesliste eindeljk ten gunste
door Sl
mpson werd aanbevolen.Hetverdient vanCltlotarlns,dochhjdeedevenwelTkeodoric
de voorkeur boven aether en mag,bj een door sltlipmoord uit den weg rtlimen.In 534
omzigtig gebrtlik, volstl
'ekt niet gevaarljk streedhj metzjn broederChildebertwederom
genoemd worden, althans niet in de handen tegen Bourgondië,veroverde Autun,verdreef
Van een ervaren geneesheer. In den laatsten koning Godomar en maakte zich meester van

tjd iszj veelen metgoed gevolgbjgewone zjn rjk. Omtrentzjn twistmet Tl
teodebert,
verlossingen aangewend.Heeftiemand teveel den zoon van Tl
teodorie,raadglegemen CMlchloroform ingeademd,dan komen vooralfris- debert1.Steedsbejverdehj zlc'
h,zjngebied
sche lucht en een stortbad van koud water uit te breiden,trok in 542 door een grootgete pas,terwtlltevens geraden bljf
tom z()o deelte van Spanje en keerdemeteen rjken
mogeljk zuivereztlurstofin delongentebren- buit naar Gallië terug.rl'Oen Tlteodowald,de
gen.In Engeland maken debjenhoudersvan zoon van TlteodebertI,in 555 overleed,hield
chloroform gebruik,wanneerzj debjen van Cl
tlotariu.
q zjn rjk in bezit en huwdemet
den eelzen korfin denanderenwillenoverbren- zjne gemalin Vnldotrade, doch stond haar
gen,en m0n heeft het er 00k we1aangewend aft op vermaning dcr bisschoppen,aanhertog
bj hetslagten van vee.
Ckar'
Iwald.Tn datJaar kwamen de Saksersin
0m ergens op de htlid eeu sterken prikltel opstand; Cklotariws versloeg hen en de met
voo1-t te brengen schudde men in eene iesch hen verbondene Thiiringers,doch leed in een

geljkemaatdeelen chloroform en versch eiwit volgenden veldslag de nederlaag, zoodathj
dooreen; hierdoortntstaateene gelei(chl0r0- om den vrede moest smeeken.Inmiddelsrukte
form-gelei genaamd),die - op dehuid ge- zjn oproerigeZ00n Cltramn'
as,doorChâldebert
legd- eerst eene aangename koude,doch na

geholpen, voorwaarts t0t Rheim s. Laatstge-

verloop van eenigeminuten eenhevigjeuken, noemde overleed echter in 558 en lietzjne
branden en prikkelen veroorzaakt,zoodatde schatten en ztjn rjk aan Cl
tlotari'
usachter.
op bevel van dezen werd Chramnus nu gegeleiverwjderdmoetworden.
W i1 men ondel.zoeken,ofer chlorûform in
bloed is, dan vcrwarmt men het in eene
kookEeschj waarop zich een kurk bevindt,
doorboord van eene regthoekig gebogene aan
het uiteinde lang uitgehaalde buis. In dit
uiteinde plaatstmen eene strûûk licht blaauw
iodiumstjfselyapier. Nu deelt men aan eene
plek der buls door middel eener lamp gloeihitte mede en brengt voorts het blûed aan

het koken. Hierbtj ontwjkt de chloroform,
indien zj aanwezig is en wordt in de gloeiJende buis ontbonden,waarna het vrjechloor
hetiodiumstjfselpapierontkletlrt.
Chlorom yzon Pers.is de naam van een
plantengeslacht uit de familie der Guttiferen

worgd,waarna de vader naar Tourstrok,om
in de St.Maartenskerk aldaar vergiFeniste

vragen voor zjnezonden.Hjoverleed in561,
waarna 4 zonen zjnrjkonderlingverdeelden.
Chlotari'
ts.
JJ,denjongsten zoon van CMlCldrïtlI en Fredegonde.In 584 kwam htl,toen
4 maanden oud, Onder de voogdjschap van
zjne moeder, en Onder de bescherming van
zjn 00m , koning Gontram van .
#t?vr.
gox#9',
beklom hj den troon,nadatde.rjksgrooten,
3 bisschoppen en 300 goede mannen de echtheid van zjne afkomsthadden bezworen.In
593 versloeg hj QIûntrio,hertog van Champagne.Na den d00tl van Chilpero 11 nam
I'
redegonde metharen zoo1zParjsen deove-

metslechtsêêne soort,nameljk C.rerticilla- rige steden in bezit en versloeg Tlteodeberten
f'
l
f- Pers.(Verticillariaacuminata.
8.-D9*.),een Tlteodorie, de zonen des overledenen. Deze
Peruviaanschen boom ter hoogte van 20 Ned. namen echter wraak na het overljden van
e1,wienstakken,tengetalevan42kransenvorm en,w aaruitvooralin denregentjdeenegroote
hoeveelheid groene balsem droppelt,dieonder
den naam van Maria-balsem verzameldwordt.
Chlorophyl,zie Bladgroen.

Chlorosg,zieBleekzuclti.

Chlotarlus of Lotltamil
u , is de naam
van eenige koningenuithetstamhuisderMerovingen.Van hen vermelden wj:
Cltlotarius 1,denjongsten zoon van Chlodp'é,g de Grppfd en van Cl
tlotild'
e.Naden dood

Fredeyonde en noodzaakten hem t0t een ver-

drag, waarbj hj slechts een klein gebied
overhield.In 604 deed hj Bertoald,den hûfmejer van Tlteodoric, bj Arlon overvallen,
veroverde het grootste gedeelte der landen en
steden tusschen de Loire en do Seine,en belegerde laatstgenoemde in Orleans, maar

werd bj Estampesgeslagen en t0tden Vrede

van Compiqgne gedwongen.Toen in 605 een
oorlog uitbarstte tusschen Theodeberten Tkeodpric, verbond eerstgenoemde zich met Cl
tlo-
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en beide zochten methulp van W lte- Chmel(J0seph),œnDuitschgeschiedschrjricAt koning der W est-Gothen, Tlteodorie te ver,werd geboren te Olmiitz d0n 16denAfaart
overweldigen;dochdezewistdenhebzuchtigen d
98,legjeerziehmetdenmeestenjvert0eo1)
Cltlotarius door afstand van grondgebied t0t 17
ebho
yet
shce
he
la
ed
enisen werd op l8cjarigen leeftjd
b
i
risvanhetkogrheerenstiftstFlorian.
zjne belangen over te halen,versloeg zjn
broeder en maakte zich meester van Austm - Eengeesteljk heer,M ohaëlzrzdef/
zgenaamd,
sië. Na den d00(
l van Tlteodoro deed Cltlota- zorgde,dathjopkostenvanhetstiftvan1830t0t

H'
ll:? bjgestaan door departj van Arnov en
Pi
pl
> ,een invalin Austrasië,dat doorBrw
se/lilde voor haren kleinzoon werd bestt
m xd.
làeze riep de volkeren aan deoverzjdevan
deRjn te hulp,doeh dezewerdendoorWarnar, den hofmejer van Chlotariî
n., die een
vermderljken aanslag derKoningin tegenhem

ontdekt had,van haar vervreemd?zcodatde

krjgsbenden totCltlotas-ius overliepen,envan

de zonen van Theodor'
le alleen Cl
tildebert ont-

1833 te W eenen k0n vertoeven,waarhj in
de Keizerljke bibliotheek en in hethllis-en

staats-archiefde botlwstoFen verzamelde voor

zjnepGeschichteKaiserFriedrichsIV (18401843)''en in hetalgemeen voordegeschiedenis van Oostenrjk in demiddeleeuwen.In
1834 werd hj ertweedearchivarisenin1846
vice-directet
lr van het archief met den titel
van regéringsraad.éj overleedden28stenNovember 1858. Groot was zjn jver,om de

snapte,terwjlSi
yberten Corb'
tswerden 0mgebragt, Mero'
t
ûy in den kerkergeworpen en
Brnneàildeop eenewreedaardigewjzegedood.
W arnar werd nu hofmejer van Bourgondië
en Ra'
do van Austxasië.Op dezewjzewerd

bronnen deroostenrjkschegeschiedenisoy te
syoren en toegankeljk temaken,zooalsbljkt

van Austrasië en overleed in 628.Zjnetjdgenooten roemen zjnegeleerdheid,weldadigheid en vroomheid en schrjven zjne gebreken,vooralzi
l,
jnehebzucht,t0eaan den tjt
waarin hj leefde.

(1832-40,5 dln)'',- rRegestachronologico-

u1t vele merkwaardige geschriften.Van deze

noemen wj: rDie Handschriften derK.K.

Hofbibliothek zu W ien im interesseder Gecltlotariusmeester van geheelFrankenland.In schichte excerpirt (1840- 1841,2 dln)'',622 verhiefhj zjn g00n'Dagobertt0tkolzing Materialiën zur österreichischen Gesehichte
diplomatica Ruperti, regis Romanorum impe.

latoris (1838- 1.840,12d1n)''
,- pDerösterreichische Geschichtsforsoher (1838- 1842, 3
dln)'', enz. Bj het stichten derKeizerljke

Ohlotarilu III,den oudsten zoon van Chlo- Académie van W etenschappenteW eenenwerd
(1/1/.g 11 en'van Rathilde.H!lbeklom in656 op aandringen van Cltmel, die terstond t0t

na den dood ztjns vaders den Frankischen hare leden behoorde,vastgesteld,datztjhet
verzamelen van oirkondenvoordegeschiedenis
overleed in 670 Op lg-jarigen ouderdom.Zjn a1s hare belanrjkste taak z0u aanmerken.
hofmejerwasdeheerschzuehtigeEbroin.
Hj werd dan 00k voorzittervan eenehiertoe
OAJOJJZJ'
II,
M IVtvolgens sommigen Dayobert benoemde commissie en uitgever van het
IL AV éJ Marfelverhiefhem in718t0tkoqing rArchiv flir KundeösterreichischerGesehichtsmeteenigen schjn van gezag,doch ht
jover- quellen''methetlaterdaarbj gevoegde pN0leedreedjeenJaardaarna.
tlzenblatt''.Eindeljk heeft hj vele opstellen
troon onder voogdjschap Zpn
@*er ràoeder, 0n

Chlotzlde ofClotildewas eenedochtervan geleverd in degedenkschriftenenvergaderingskoning Cltilperieendegem alinvan Chlodowi
/', verslagen drrAcadémie.
.q .

dien zj bj den slag vanZiilpicht0thetChris- Chm elnlzky of Cltmielnieki.Onder dezen
tendom bekeerde.Men vermeldt,dat zj hare naam vermelden wj:
3 zonen t0tden oorlog tegenBotlrgondiëheeft
Boydan t
slozcl r ïcFzt
zylelpïfj/ Cltmelnizky,
opgehitst, om den dood van hare ouders te een Kozakken-hetm an uit den aanvang der
wreken.Zjoverleedin544teToursen werd lCde eeuw.Hj diendein hetPoolscheleger,
wegens hare vroomheid en weldadigheid door
degeesteljkheidOnderdeheiligengeplaatst.Ook hare dochter droeg dien naam en w as
gehuwd met Amalrécl
t, koning der W estGothen,die haar t0t de Ariaanscheleerwilde
overhalen. Haal' bxoeder Childebert I snelde

verwierf hetvertrouwen van koning W ladis-

Jt:'
l
:.
v I en deed pogingen om het l0t zgner
landgenooten te verbeteren. Hj werd echter
zelf bedrogen en mishandeld,waarnahj de

vlugt nam naax een eiland in de Dniepr,
waar de Kozakken hem t0t hun secretarisbehaar echter te hulp,waarna ztjnaar Frank- noemden.Een opstand,omdat aan deKozak-

rjk terugkeerde,doch onderweg overleed. ken geenezitting werdvergund in denRjksOhlum , een dorp bj Krniggrâtzin B0- dag?mislukte) en nu kwamen op zjneaanhemen,aan de helling van eensteilen,alleen- hitslng 00k de Tartaren in beweging.Thans
staanden berg gelegen,ismerkwaardigalshet vergezelde devoorspoedzjnewapenen,enhj
hoofdpunt der Oostenrjksche positie in den vorderde van den Koning de opheëng van
slag van 3Julj 1866.Hierhad Benedekzjne alles, wat sedert 12 Jaar tegen deKozakken

reserve-troepengeplaatst.Toen echterdeltroon- besloten was,doch W ladisla'
tts wasinlniddels
prins van Pruissen m et het2de legercorps Op overleden.Nt1maakte Cltmelnizky zich meester
de regterpank der '
Oostenrjkers aanviel, Van Podolië) Volhynië en Rood-Rusland,
wierp zich de lste divisie der garde onder bragtde Polen den 23stenSeptember1648eene
ron W '
ïJJ/? rœtGörteingenop Chlum ,veroverde geduchte nederlaag t0e,veroverde een aantal
het dorp en verdedigde zich metzooveelbe- steden en vestingen, die hem groote geldleid tegen de ovezmagtvan Benedek,dathet sommen moesten betalen) liet Barbaqj, den
ill de handen derveroveraArs bleef'
.Generaal wettigen hetman, afzetten en versierde zieh
ron A'
ïl/dr vond er den heldendood.
zelven,a1sbevrjderderUkraine,metderei-
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gerpluim ,hetteeken der hetmanswaardigheid. van de Ukmine.In 1567 zjn Khter Kiew
In een tractaat lnet Polen van 17 Augustus en de gansche Ukraine aan geneztjdevan de
1649 werden zjne Kozakken onafhankeljk Dniepr formeel door Polen aan Rusland afgeverklaard,terwjl zj vrjheid verkregen t0t staan.
p'Cltmelnizky,eenRussisch
het beljden der Grieksche qodsdiensten de NicolaiTztltzozelnïf,
metropolitaan van Kiew zittlng nam in den tooneeldichter, die vooralin hetbljspelgePoolschen Senaat, volgende in mng Op den lukkig is geslaagd.Hj werd geboren te PePrimaat van Polen. Ckmelnizky werd nu in tersburg den lsten Augustus 1789 en stamde
zjne waardigheid bevestigd dgor den Po0l- afvan denbovenvermelden Kozakken-hetman,
schen koning Joh,am Cthvïelïz.Toen dezeechter dien hj in een historisch drama verheerljkt
een senator naar Kiew zond,Om den gevrees- heef
ï.Naeenezorgvuldigeopvoeding werdhj
den Kozakkenhoofdman te bespieden,en de tolk'bj hetministérievanBuitenlandschoZahiertegen geopperde bezwaren in den wind ken,en menigmaal als koerier naar vreemde
geslagen werden,deeddiehoofdmanmet30000 hoven gezonden.In 1812 washjadjudantvan
Kozakken en Tartaren een inval in Moldavië generaalKoetoesow envolgdedezenin1813naar
en begafzich,op raad van den Patriarchvan Duitschland.In dien tjd zag hj zich gedurig
Constantinopel, onder de bescherming der met diplomatische zendingen belast,en nahet
Porte.Jol
tan Ccdïzlï'
r deedeenlegervan 50000 ei
ndiyen van den 00r10g verkreeg hj debe-

man tegen hem Oprukken,en inden slag bj trekklng van kanselarj-chefvanMiloradowitjh
Beresteczko gelukte het we1iswaardenP001- gouverneur-generaalvan Petersburg.Ten tjde
schen veldheer, om de Tartaren van de K0- van keizer Nieolaas was hj gouverneurvan
zakken te scheiden en deze laatsten te ver- Smolensk (1829),enhj werdereenweldoener
slaan,dochCkmelnokybehaaldedaaxnagedurig deringezetenen,daarhj van den Keizereen
nieuwe overwinningen,zoodat deKonlngzich millioen zilveren roebels wistteverkrjgen,
genoodzaakt zag,de voormaligeovereenkomst om deze stad,die in den oorlog veelhad gete handhaven.DeHetmandeed nu zjnkrjgs- leden,wederop tebouwen.ln 1837 werdhj
makkers koloniën stichtenindeOmstxekenvan gouverneur van Archangelsk,dochlegdereeds
Poeltawa en bejverde zich,om hunhetrustig het volgendeJaar Om redenen van gezondheid
bezitder verworven voorregten teverschaFen. zjne betrekking neder en begaf zich naar
Een herhaaldeopstandderboerenindeUkraine Petersburg,waarhj alsstaatsraad in werkegaf den Koning van Polen aanleiding,om de ljke dienst den zosten September 1845overonderwerping der Kozakken nogmaals te be- leed.Hj heeftvoorhetRussischetooneelveel
proeven4 doch hj leed door hetzwaard en gedaan, niet alleen door debestebljspelen
den hongersnood zulkeaanzienljkeverliezen, uit het Franseh in zjne moedertaaloverte
dat hj het leven en de vrjheid metgoud brengen,maar ook door het schrjven van
moest.koopen. Cltmelnoky verwoesttedaarna een aantal oorspronkeljke stukken. Hiertoe
Litthauen doch de Koning slaagde er in,om behoorcn: nzarskqje stowo (Het woord van
door sehitterende beloften den Khan der Tar- den Czaarl'',- rRusskj Fat
lst(DeRussists
he
taren afvallig te maken van de Kozakken. Faustl'' - rKarantin (De quarantainel''enz.
Hierop bragtde Hetman eenverbondt0tstand Zjne gezamenljke werken zjn in 1849 in
met den Russischen Czaar Aleah A ïcF
zcïlp- 3 deelen te Petersburg in hetlichtverschenen.
'
l
tâtsh waarhj hj desouvereiniteitvan dezen Chnodom ar, koning der Alemannen,
erkende,terwjltevensaan derepubliek der maaktezich in de4deeeuw eeuw onzerjaarKozakken alle vrjheden en regten van goe- telling zoo gevreesd bj de Romeinen, dat
deren en personen, een nationaalbestuur en keizer Constantln'
ashem een uitgebreidgrondvrje handelwerden toegestaan.Daarentegen gebied van de Alpen tot aan Mainz afstond.
verloor de H etman hetregt,om overeenkom- In 357 deed hj strooptûgten in Gallië en
sten met buitenlandsche mogendheden te slui- streed weldra tegen keizer Jl
zlianu.Nabj
ten, terwjl 60000 Kozakken dienstpligtig Straatsburg ontstondeenheviggevecht,waarin
werden m'm Rusland.Hetgevolg van datverbond was voor Polen hetverliesvan Litthauen
en de Ukraine.HoeweldeHetmanzich buigen
raoest onder een vreemdJuk,washj te0pregt) om een verbond tegen Rûsland te slui-

deRomeinen de overhand behielden en Chmodomar gevangen namen,die nietlang daarna
overleed.
Choe, in het Nederlandsch sekok,is de
naam van een geweldigen rtliteraanval op de

ten,waartoe hj werd aangezocht dool-den vdandeljke gelederen,waarbj de krachtder
Sultan, en deze was Over de weigering van paarden zooveel mogeljk tOt het laatste
Ckmelnizky zOo verstoord,dathj hem vergif Oogenblik is gespaard, om alsdan met een

deed toedienen,hetwelk Opden15denAugustus schok zich op de tegenstanders te storten.

1657zjn dood ten gevolgehad.Hj waseen Dikwjls komthet niett0teen sthok,nameschranderveldheer,metzelfopoFerende vader- ljk wanneer de tegenstanders met beleid
landsliefde bezield,zoodat zjne gedachtenis ruim te maken,ofwannoerdeaanvallers,overo()
k nu nOg bj deKozakken in eere wordt ttligd van het nuttelooze hunner pogingen,
gehouden. - Hj werd opgevolgd door ztjll zwenken voordatzjdenvjandhebbenbereikt.
zoon Georg, die het verbond met Rusland Is het echter ernstig gemeend, dan lnoeten
verbrak, zlch aan Polen aansloot,tegen de de aanvallers huune wapens gereed houden.
Turken streed en door deze werd gevangen De vjand?wanneerdeze nameljk uitruiters
genomen,doch 0oklaterwederom heerschappj bestaat)doetdoorgaanshetverstandigst,wanvoerde als Hetman der Kûzakken en a1svorst neer hj den schok nietwerkeloosafwacht,
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maar zelfeene aanvallende houding aanneemt
en alzoo alshet ware den schok verdubbelt
Choco, voorheen eene provincie van de
Zuid-Amerikaanscherepubliek Nieuw-Granada,
is sedert 1858 een gedeelte van den staat

belang, niet alleen omdat men de boonen

daarna gemakkeljker ;Jn maken en van de
schillen bevrjden kan,maar0ok omdatzich
daarbj de aromatischegeurensmaak ontwikkelen. Door hetroosten verliezen de boonen

Cauca (zie onder dezen naam)en bevathet 13 t0t140/0en doorhetschillen 11 t0t150/0.
kustgewest methet aangrenzende binnenland Na hetroosten worden de boonen in eenjzetusschen den Grooten Oceaan en de W est- renmortiert0teengeljkslagtigenbrjgestampt;
Cordillera's zuidwaartst0t aan den mond der men voegt erdan '
/adeder noodige hoeveelrivier San Juan. In het noorden stroomt er heid suikerbj,vervolgensn0g eenseenderde
dooreene breedevalleideAtratomettalrjke en brengt daarna den brj Op eene steenen
zj-rivieren naarde Golfvan Darië.Erbestaat plaat,waarhj verder onder een r01bewerkt
hier geen droog Jaarqetjde, terwjlhetaan wordt,terwjlmen eindeljk hetlaatste l/ade
de kust van Peru noolt regent.Men heefter deel suiker met de vanilleerbjvoegt.Men
n0g geen 50000 inwoners, meestNegers en heeftvoor die bewerkingenvoortrefeljkemaMulatten,en de bodem bevat er veelgouden chi
nes uitgevonden,zooals dievan Hermann,
alsmededlevan DerLnok,beidete Parjs.Het
platina.Dehoofdstad isQuibdo.
Chocolade is een voedingsmiddel,bereid deeg wordt nu in groote brooden gedurende
uit cacao-boonen (zie Onder Caoao) metbj- een halfjaar op eene zeerdroogeplaatsbevoeging van suiker.Deze droogemassawordt waard en dan veelaldoormiddelvan blikken
gewoonljk in den vorm van kleinevierkante vormeninkoekjesherschapen.Dezelaasstezjn
of ronde platen - chocolade-koekjes - of aanvankeljk zeer electriseh,zoodatzj inhet
in dien van cylindersofkegels in den handel donkerschitterendevonkengeven.Gewoonljk
gebragt, terwjl men er tevens,vooralten worden zj metbenzoë-tinctuurbestreken,om
gebruike op het St.Nicolaas-feest, allerlei dednnkerekleurderkoekjestebehouden.fguren van vervaardigt.Bestaatzj enkeluit Men maakt 00k welchocolade van Ongerooste
genoemde 2bestanddeelen,zonderspecerjen, cacao-boonen;hiertoe weekt men deze in k0dan draagtzjdennaam van gezondheids-cho- kend wateren brenqtze daarnaineenheeten
colade. D00r dien van stoomchocolade wordt oven )zoodat de schlllenerafspringen,waarna
enkelaangeduid,dathetfjnmakendercacao- de kernen gestampt en op de boven beschreboonen doormiddelvanstoomkrachtgeschiedt. venewjzebehandeld worden.
Bj vele chocolade-soorten voegt men intus- l)e cacao-naassa &vol.dt dikwjlsdoortoevoeschen,in plaatsvanspecerjen,aardappelmeel gingvangemalenrjstenvanaardappelmeelveren dergeljke haar vervalschende zelfstandig- valscht.Dithindertweinigaandekleurenaan
heden. Van de eehte chocoladezjn dev0l- den smaak,doch men bemerkthet, wanneer
gende soorten bekend:De beste,die vervaar- de chocolade met water wordt aangemengd.
digd wordtvan Caraccas-cacao,- de middel- Aldus vervalschte chocolade wordt daarbj
:tlorf? waarin de Caraccas-cacaometcacaovan ljvig,stoltbjafkoelingenverraadtdevreemde
.

Martlnique, Maranhao) Surinamej Berbice bestanddeelen door haren reuk.Daarenbûven
enz.is vermengd,- en de geringe soort,die vervalschtm en haar m et allerleimeelsoorten,
enkel van cacao van Martinique enz. be- Ja, zelfs metkrjten gips.In anderefabriereid wordt. De gewigtshoeveelheid toege- ken ontneemt men aan de gestam pte cacaûvoegde suiker is in den regeleven groot als boonen den cacao-boter,en vervangtdiendoor
die der gerooste cacao, en veelal w ordt er kalfsvet, amandelolie enz., MAaar zj Tvordt
wat vanille bjgedaan.Deflneresoorten be- dan weldra ranzig.W i1men de hoedanigheid
vatten veelal veel minder suiker,en bj de der chocolade bepalen,dan ontnememenhaar
geringere soorten wordt de vanille door ka- eerst haarvetdoormiddelvanzuiverebenzine.
neel, kruidnagels enz. vervangen. De cacao Goede choeolade bevat16 t0t170/
0vet,hetvan de Antillen, van Berbice, Cayenne en welk bj 30OC.smelten zeerlangzaam stolt.
Brazilië heeft een meer bitteren smaak en Schapenvet smelt eerst NJ 48OC.Hetoverderhalve grooter behoefte aan suiker,dandie bljvend poederwordtgewogen,waarna men
van Caraccas,Soconuscoen den oeverderMag- hetlaat uittrekken in water,w ederom droogt
dalena-rivier.Intusschen vervult hierbj ook en nogm aals weegt. H et verlies is dan suide smaak dergebruikerseenebelangrjker01. ker,die men doorverdamping van hetwater
In Spanjeroostmen decacao-boonen slechts bekomen kan.Zeer goede chocolade bevat 25

even en men voegterweinig suikeren veel
specerjen bj,en ln ItaliërDostmendecacaoboonen zeersterk en men gebrtliktveela'
lkaneelalsspecerj.

tOt300/0,goede40 t0t500/0suiker.Hetoverbljvende mag nu nietmeerdan 300/0bedragen. Men kan een gedeelte daarvan verbranden,om dq asch te Onderzoeken.Daargoede

Om chocolade te bereiden,worden dezorg- chocol
ade gewoonljk nOgniet10/0asch oplevuldig uitgezochte en gezuiverdecacao-boonen vert,kunnen aardachtigebjmengselengemak-

eerstgeroost,endaarnatusschenpletrollen4e- keljk ontdektworden.Demeelvervalsehingen

kneusd, waarbj men de schillen doormld- l'tzoet men in hetoverige poeder doormiddel
del van hiertoe geschikte werktuigen verwj- van den m icroscoop zoeken te ontdekken.
M en heeft van chocolade allerleipraeparadert. Hierop stlmp.t men de boonen t0teene
massa bj elkaar, die onder den naam van ten gemaakt,zooals jzer-,kina- en mos-choeoco of cacoa nAar de handelsplaatsen w ordt colade, om daarmede - z00 't heet- de
vervoerd.Hetroosten is eene zaak van groot ljdende menschheid te dienen.Ook dehoog-
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geremde alkcahout des Arabes'', eigenljk voorts regtbanken van gezworenen en een
bereid van de vruchten van eikenboomen in h0f van appèl.Degeheelemanneljke bevol
Klein-Azië, is in den handelveelalniets anders dan chocolade,vermengd met arrowrûot
of met aardappelmeel.De echte chocolade is
ill het zuiden van Europa een geliefkoosde

king is dienstpligtig en staatonder het bevel
van een generaal. Hunne taalis één van de
3 hoofdtalen der Indianen.V00r hunne godsdienstige behoeften zorgen zendelingenvanhet
dmnk,en o0k in onsVaderland wordtzja1s Amerikaansch zendelingsgenootschap, en het
water- of a1B melk-chocolade veel gebruikt. Nieuwe Testament, benevens eenige andere
Om het oplossen der chocoladegemakkeljk boeken,is in hunne taalovergebragt.V00rde

temaken,wordtzjonkinpoeder,inflesschen afgestanegrondenhebbenzjvandeVereenigde
besloten,in den handel gebragt.

Staten niet alleen andere gewesten ontvan-

Het bljkt intusschen uit de bestanddeelen gen,maar 00k eene aanzienljkes0m gelds,
der caclo-boon, dat de choeolade, vooral terwjlhun daarvooreeneJaarljkschebjdrage
wanneerzj bereid wordtmetmelkensuiker, toevloeit,van welke een bepaald gedeelte ter
hetkrachtigstevoedingsmiddelis,datwjaan bekostiginy vay hetonderwtl
'sdient.
het plantenrjk ontleenen,Ja, zelfs te ver- Chodklewlcz of Cltodkow'k.Onder dezen
kiezen boven het beste vleeschnat. W egens naam vermelden wj:
de groote hneveelheid vet der eacao-bûon is
Jan S- J cl
todkjewoz,een Poolsch veldhetwelligtvoor zwakke magen zeer doelma- heer, die in 1560 geboren werd.Hj bezocht
tig,dat dechocolade-koekjesveelalmetzet- de Jezuïeten-acadêpie te W ilna,reisde vermeelzjn vermengd.Hetjaarljksch verbruik volgens in Italië,Spanje,Frankrjk,de Ne-

van choeoladewordtdoor Johnston geschatop derlanden,Engeland en Duitschland)nam deel
meer dan 20 millioen Ned.pond,waarin v0l- aan onderscheidene oorlogen en muntte z00gens Gwnning OnsVaderlanddeeltvoor2000000 danig uit door dapperheid, dathj t0tveldNed.pond.In Spanle vervaardigt men van hetman van Litthauen benoemd werd.In1602

den aardpLmpernoot (zie ûnder dezen naam) nam hj hetopperbevelOp zich OverhetP00leen surrogaatvan chûcolade.
Bchelegerin Ljiand,behaalde bj Dorpaten
De chocolade is eene Amerikaansche uit- W eiszenstein eene overwinning OpdeZweden,
vinding;reedsvan oudsiszj bjdeinwoners werd daarna groot-hetman van Litthauen en
van Mexico in gebruik,dievangeroosteen ge- bragtin 1605 bj Kirchholm aankoningKarel.
stampte cacao-boonen, maïsmeel, vanille,of IX de nederlaag toe. Deze zegepraalmaakte
kaneeleen drank bereidden,dien zj metden zjn naam beroemd door geheel Europa.In
naam van Aooolatte bestempelden.De Span- 1611 sloot hj een wapenstilstand met de
jaarden maakten in 1520 dien bekend in Eu- Zweden, en Myismund III riep hem op,om
ropa, doch hielden de bereiding derchocûlade den Btrjdtegen den valsehen Demetrius voort
geheim. Eerst na 1606, toen Carletti, een te zetten.Deel
lendiretoestand van hetleger
bnrger van Florence,na een lang vertûefin noodzaakte hem inmlddels,Moskol
lteverlaten
W eBt-lndië naar zjn vaderland terugkeerde, en in Rusland om te zwerven,totdateenverwerd het geheim ontslujerd,en hetgebruik drag hem den vrjen terugtogtnaarPolenvervan chocolade verspreidde zich in korten tjd gunde (1618). In 1620 bekleedde hj het
over geheel Europa. Berûemd waren peleer opperbevelin den krjgstogtt
eqen deTurken,
de chocolade-fabrieken te Lissabon) '
rurjn, behaalde onderseheidene overwmningen?doch
Genua, Marseille en Bayonne,en btg0nsde overleed reedsin hetvolgendeJaar.Hj heeft
Zeeuwsche - thans bestM n erin alle landen de beschrjvingzjnerkrjgsbedrjven in handvan ons werelddeel.
Bchriftnagelaten.
Choctaw s is de naam van een grooten
Aleœander C/zotsk:j-icz,uithetzelfdegeslacht
Indianen-stam in Noord-Amerika, die weleer gesproten. Hjwjdde zich aan (
j.
elletlefeujug
aan den middelloop van de Mississippienaan der wetensehap,doch toen in 1812 Polen,op
de Yazoo-rivier woonde en in 1839 metde dehulpvanFrankrjkvertrouwende,inopstand
Chickasaws verhuisd isnaareen gedeelte van kwam tegen Rtlsland, na'
m hj deelaan de
het Indianen-gebied, hetwelk ten nûorden volksbeweging en vormde op eigenkosteneen
grenst aan de Canadian-en Arkansas-rivier, infanterie-regiment.In 1818washj woiwode
ten oosten aan den staatArkansas,ten zuiden van Polen,maar wegenseenebeleedigendebeaan de Red-river en ten westen aan den me- handelingvangrootvorstOppdfcldislegdehjdie
ridiaan van 1000W .L.vanParjs.Ditgewest, bdrekking neder.Wegenseenezamenzwering,
dat eene uitgebreidheid heeft van 917 I
n die in 1826aanhetllehtkwam ,werd hj in
geogr.mjlen,isin hetOosten bergachtig en hechtenis genomen en naar Sibérië gebannen.
van vruchtbare dalen doûrsnedent en in het Zjne verdere lotgevallen zjn onbekend.Hj
westen heuvelachtig en mild besproeid. De .schreefonderscheidene tooneelspelen,enonder
Chodaws houden zich hoofdzakeljk bezig deze 2 treurspelen Cato en Virginia'' en
metlandbouw en veeteeltqztlbewtmen goed- rW ladislaus Jagellon'.
gebouwde huizen, bezitten houtzaagmolens,
Chodow iecki is de geslachtsnaam van
zjn bekend metde belangrjkste bedrjvenen eenige Duitsehe kunstenaars.MFj vermelden:
gehoorzamen aan eene geschrevene grondwet,
Daniël Ficp/ltn' Cltodowiecki, een beroemd
volgens welke een algemeene raad (general schilder en graveur. Hj werd geboren te
council) van 40 leden in de wetgeving voor- Dantzig den 16denOdober 1726,ontving)van
ziet,terwjl de uitvoerende magtm'm 4 ge- zjn vader eenig Onderrigt in hetminiatuurkozene hoofden is toevertrouwd.Men heefter schilderen en wjdde zlch daarna in zjne
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seen slaaf.W eldra echterontvloodhijzjn
vaderstd en % Berljn Mn den koophandel, wa
us en
lrwjlhj zjne uren van uitspanning wjdde meester, werd een vriend van Herôdot'
Mn het teekenen en gravéren,waarin hj vervaardigde hetheldendichtpperseïs'',waarin

j de zegepraalderAtheners op Xerœesbeweldra uitmuntte, zoodat hj overvloed van hi

Aerk ontving voor zjneetsnaald en eerstt0t zong. Dit bezorgde hem niet alleen roem,
vlce-directeur,vervolgenst0tdiredeur (1793) maar 00k veelgeld, en in de 94steolympiade
der Académie van BeeldendeKunstenbenoemd kwam hj inbetrekkingmetdenSpartaanschen
werd. Hj Overleedaldaar den 7den Februarj veldheer Lysander, die door de zangen des

1
801.Hj heefteeneqroote menigte lo-tallen
platen geleverd voor mtgaven dervoornaamste
binnen-en buitenlandsche schrjvers, en het
aantalzjnergmvlzrenbedraagtmeerdan300%
die zich voor een grootdeeldoorlevendigheid,
waarheid,humorenkennisvanhetmenscheljk
hartonderscheiden.
Got@réed Oz
kpeznlch ,desgeljkseenschilder
en graveur, een jongeren broeder van den
voorgaande. Hj werd geboren teDantzig in
1728, en schilderde in miniatuur en Op email
landschapyen, yevechten enz., waarvan hj

dichters zjne krjgsbedrjven aan de vergetelheid wilde onttrekken.Nietlang daarnavlnden
wj hem aan hetH0fvan Areltelaws,koning
van Macedonië;hj Overleed aldaarin het4de
J
aarder 94steolympiade.Vanzjn gedichtzjn
slechts een dozpn kleinefragmenten in aanhalingen bewaard gebleven; wj mogen de
dichterljkewaarde daarvannietgeringstellen,
omdathetn0g den bjvalderAthenersgenoot
in de eeuw van Peroles.

C/
zperl'
M.
s, desgeljks een épisch dichter,
afkomstig uit Jasus in Carië. Hj verzelde
onderscheldene ln plu t bragt. Hj overleed Aleœander deGrppf: op zjn togtnaarperzië
'
in 1781.
en bezong in een heldendichtde daden van
W ilkelm (bbodôRâeekq een zoon van Daniël dezen vorst. Men verhaalt van hem ,datde
A'
Jcpllc#.Hj genootonderwjsvan zjnvader Koning met hem dit verdrag had gesloten,

en werkte op eene uitstekende wjze in diens dat hj voor elk goed verseen goudstuk en
geest.llj Nverd echter reeds in 1805inde voor ieder slechtverseen oorveeg ontvangen
kracht des levens aan de kunst ontrukt.

z0u, en dat de dichter aan de overdaad van

Chodzko (Jacques Lionard Boreykow), belooning Van laatstgenzelde soort bezNveeen Poolsch geschiedschrjver, werd geboren ken is.
te Oborek in het palatinMt.W ilna op den
Choiseul. Onder dezen naam vermelden
6den November 1800,studeerde teMolodeczno wt
l:
en te W ilna en vergezeldein 1819den senator
Etienne Frllçpf.
:deCF
lpld$Il-d-lp1e,comte
prins M ichaè'
l 0.:1.
4, op eene reis door Rus- deS/cIrilld,eenzeerinvloedrjkFranschstaatsland, Duitschland, Engeland en Frankrjk, man.Hjwerdgeborenden18denJunj1719,en
vestigde zich daarna te Parjs en schreefer op eeneJezuïetenschoolonderwezen,leidde te
Observations sur la Pologne etles Polûnais Parjseen 10sleven,maar onderscheiddezich
(t827)'',waaropdegedenkschriftenvan Ov
qinski inden Oostenrjkschen Successie-oorlog bj de
volgden.GedurendedeJulj-omwentelingstreed belegeringvanPraag(1741)zoozeer,dathjaan
hj aan de zjde derLiberalen en werd d00r het hoofd werd geplaatstvan een infanterieLa-fàyette tot adludant benoemd.Na het uit- regiment. Naar Parjs teruggekeerd,werdhj
barsten der Poolsche revoltztie werd hj door Onder de bescherm ing van madame de .PtzzzlhetNationaalBewind belastm ethetbehartigen padonr in 1748 bevorderd tot luitenant-genederbelangen van Polen bj deFranscheregp- raalen tienJaren latermetden titelvanhertigd,dien trouwenszjnevoorvaderen
ring.Hj schreef:/1Uneesquissechronologiqtle tog begil
de l'histoire de lallttératurePolonaise(1829),,, reeds hadden gedragen.Met schuldenbeladenj
re des lêgions polonaises en Italib- huwdehj metdedochtervan eenrjkenbanpllistoi
sous le commandement du généralDombrownki kier. Om het verbond van Frankrjk met
(1829- 1832, 2 dln)'',- rlues Polonais en Oostenrjk te handhaven, zond madame de
Italië etc. (1830)'',- ppolognepittoresque, Pompadour hem in 1756 eerst naar Rome,
scènes historiques etc.(1835- 1838,2 dln)'', vervolgens naar W eenen,en deedhem daarna
benoem en t0t minister van Buitenlandsche
enz.Hj qverleed teParjsin Maart1871.
Choerllus. onder dezen naam vermel- Zaken.Hoewelde0orlog,metOostenrgk tedenwj@
gen Pruissen ondernomen,voorFrankrjkniet
Cltoeeél'lu deHfFzdzzdr,een deroudste treur- voorspoedig afliep,sl00thjeennieuw verbond
speldichters. Hj werd geboren omstreekshet met Oostenrjk en wasrustelooswerkzaam ,
jaar 544 vöör Chr., bloeide in den tjd der om dekrjgszaken te verbeteren.AlzjnepoPisistratiden en leefde n0g hj den aanvang gingen leden echter schipbreuk op de onbe-

van den tweeden Perzischen Ool'log.Stûdas kwaamheid der aanvoerders;deFranschevlod
eelt mede,dathj 150stukken vervaardijd ten werden overal geslagen, de koloniën
heeft, waaronder zich ook eenige tragaedien kwjnden weg,en de handelging te gronde.
bevonden. Men meldt voorts, dathj in den Eene landing in Engeland zou al deze ver.

wedstrjdmetPl
trynicltwst0t13-maa1t0eden liezen vergoeden, maarzj misltlkte door de
lafhartigheld enonhandigheidvan denadmiraal
prjsheeftverworven.
Cltoeril'us de H eldendichter.D ezewasafkom - Condlans.Geldgebrek verbood belangrgketoestig uit Samos,volgens anderen uit Halicar- rustingen,en de oorlog werd zjarenslepende
nassusofuitJasusin Carië.Hjaanschouwde gehouden,waarna Cl
toise'
uldegortefeuillevan
het levenslichtin 472 vöörChr.,bezatvolgens Oorlog aanvaardde,nadathj dlevan Buiten8%Va& eene ongemeen schoone gestalte en landscheZaken had opgedragenaanzjnbloed-
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verwant,den graaf van OJ.p1dII,laterhertog zjne gemalin en van den schoonvader des
& Praslin.Hetfamilie-tradaat derBourbons, Konings,die t0t devoorstandersderJezuïeten
doorCl
toiselllt0tstandgebragten bepalendedat behoorden, bragten devjanden van Cl
toiscl

Frankrjk,Spanje,Sicilië en Parma elkander op hetdenkbeeld,om uittestroojen,dathj
steedszouden bjstaan,isa180enmeesterstuk hen door vergif van het leven had beroofd.
van staatkundeaangemerkt,maarbragtaan de De gunstdesKoningsverloorhj echtereerst
verbondenen w einig voordeel.Na vele nutte- door don invloed van de opvolgster van maloozeopoFeringenonderhandeldehjmetbehen- dam edeT ezzetztfpvr- vanmadam eA barry.digheid over den vrede(1763),bragtdien t0t Nu maakte de hertog het plan Om de toegestand en verwierfhierdoor degunstdesvolks, negel
zheid desKoninrsteherwinnen dooreen
en die gunstwerd nog grooter,toen hj Lo- schitterenden zee-trlomf, waardoor bljken
(sef
zl
ï/k XV Overhaalde,om deordederJezuïe- moest, wat hj voor de vl00t had gedaan.
ten in Frankrjk @ te heflbn.Hj verschafto Daarom zocht hj heimeljk den Koning van
zich hierdoor aanzlen in het Parlement,dat Spanje overtehalen t9teen oorlog metEnvan deJezuïeten afkeerigwastenbjmadame geland.Zjne vjandl
ln ontdekten echterzjn
& Pompadour, die wel wist, dat de Orde toeleg en beschuldigden hem bjLodewqkX F
haarvjandig was.Algemeen werdhj nu g0- van verraad.Deze ontsloeg den lodenDecemprezen,doch hj haaldezich 00k denhaatop ber 1770 den minister en deed hem in hechden hals van denKroonprins,terwjlmenhem tenisnemen.llierop werdhetParlementontbonbj den zwakken Koning zoodanigbelasterde, den, doch de Onbekwaamheid der opvolgers
datzjn toestandbjhetOverljden5anmadame van Cltoisewlplaatstezjne verdiensteninzulk
& Pompadov verre van gunstig m ogtheeten een gl
ansrjk licht, datde Koninr hem vem
(1765).Op zelfbehoud bedacht,vattehj nu oorloofde, Om zich naar zjn bultenverbljf
het grootsche voornemen Op, om Franlkrjk Chantelou? aan denoeverderLoiretebegeven.
geheelen al te onttrekken aan het gezagvan l4ier omrlngde hj zich van eenevorsteljke
den Heiligcn Stoel en eene onafhankeljke hofhouding en ontving erdehuldevanFrankGallicu nsche kerk te stichten.Daaroln deed rjk,welkehem teovervloedigergebragtwerd
hj,in weerwilvan deverzoeken en bedrei- naarmate de l'0em des lands dieper zonk.
gingen van Clemens Xffs in 1768 Avignon Zelfs de Koning droeg metweêrzin zjn 4een Venaissin door Fransche troepen bezetten. mis,doch departjvan madameDttbarrywlst
De volgende paus Clemens XlV wist echter zjne terugroeping te verhinderen. Lodewj;k
de gunsèdesKoningstewinnenenverjdelde X VI vel'
gunde denhertog Om zich teParjs
alzoo het planvan den minister.Cltoiseulkendo te vestigen en ten hoveteverschjnen,waar
het karakter van zjn volk:hj vleide het men hem metOnderscheiding belegende.00k
met schitterendevoortlitzigten;dochmenmoet had hj grooten invloed op den Koning en de
erkennen, dat hj zich tevens bejverde,om Koningin t0taan zjn dood t0e,die voorviel
de vloot uit te breiden, den handel op te ,0p den 7denMei1785.Zjne gemalin OFerde
beuren en de koloniale belr gen te bevorde- haar vermogen op,om zjne schulden teberen.De kolonisatie in Guyana mislukte,doch talen en alzoo deeerzjnernagedachtenis0nde welvaartvan St.Domingo,Martinique en besmd te bewaren. Cltoise'
ul was inderdu d
Guadeloupe nam aanmerkeljk tûe.DeO0st- een staatsman van uitstekendebekwaamheid,
Indische koopvaart kreeg een nieuw leven en maar zjn zedeljke moed wasnietsterk gein alle havensdesrjkswerden schepen uit- noeg,om zich t0t ware grootheidteverheibn;
gerust.00k Ophetgebieddesgeestesbragtzjn daarom deed de list eener zedelooze vrouw
invloed ontwikkeling;dtiârsehittert de naam hem vallen van de hoogte,waartoe hj aanvan Volta'
lre met grootenluister.Om denroem vankeljk door den invloed eener dergeljke
der Franschewapenentedoen herleven,stichtte vrouw was opgeklomm en.
Cltois- luitmuntende militaire scholen en verM arie GJIW Augnste Zczlzgezlf, comte #t?
beterde den toestand van het leger door het Cl
toisel
d-Golg
l er)een beroemdoudheidkundige

afschaFen van de voorgeld verkrjgbare 0f1l- en pairvan Frankrjk.Hj werd geboren den
ders-patenten, van de stokslagen en van de 27st
en September1752,enreedsvroeq bekroop
ondoelmatige exercitie.Voorts bragt hj de hem de lust,om het land der classleke Oudartillerie en genie in een toestand,die haar heid.om Griekenland te bezoelten,docheerst

later onverwelkeljkelauweren bezorgde.Yer- in 1776k0n hj dien bevredigen.Deuitkomdiensteljk maaktehjzichvervolgensdoorzjne sten zjnernasporingen deeldehj medeinzjn
staatkunde met betrekking t0t hetbuitenland; Voyage pittoresque de la Grèce (1778)'',en
hj onderstet
lnde Polen en wikkelde Rusland, dit boek verschafte hem het lidmaatschap der
datnaal.zjn gevoelen doortegröotemagtge- Académie. Toen hj op het puntstond,om
vaarljk werdvoorhet evenwigtvan Europa, die reis te herhalen, werd hj t0tFransch
in een 0orlog metdePorte,- hjzondFran- gezant te Constantinopelbenoemd,en alzoo
sche oëcieren naar Oost-lndië,om erde in- ln de gelegenheid gesteld, om zjne belandsche vorsten tegen Engeland op te sto- langrjkeBtudiemetjvervoortte zetten.De
ken, - had overal zjne spionnen,hield betrekking van gezant teLonden,hem in 1791
de draden der kabinets-intrigues met zooveel aangeboden, wees hj van dehand en bleef
omzigtigheid in handen en wist daarmede de Ook na den val der Bourbons dezea1sdewetzakon zöô te besturen,datde Keizerin van tige koningen van Frankrjk beschouwent
Rusland hem pLecoeherdol'Europe''noemde. zoodathj zjnedi
plomatiekenota'safvaardirde
De onverwachte dood van den Krx nprins en aan debroedersvan Isleoi
jk XVI,die zlch
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in Dultschland bevonden.Zjnedepêcheswerden echter onderschept doorhet Republikein-

sche legeraan deRjn,zoodaterbevelwerd

Belangrjkerechter zjn voor0nsde togten
na
axhetW esten.In 1821ying zjuitBombay
naar de oostkustvan Arablë,begafzichlangs

gegeven om hem in hechtenis te nemen.C#piseul nam nu de vlugtnaar Rusland en werd
door Catkarlna 11 welwillend ontvangen.
PanlI benoemdehem vervolgenst0tstaatsraad,
t0t directeur der Académie van SchooneKun-

de Perzische golf naar den benedenloop van
de Euphraaten drong in Perzië doort0t aan

sten en t0tKeizerljk bibliothecaris.Hj verl00r echter eenigen tjd de gunst van den
Czaar d00r zjn vertrot
lweljken omgang met
den oostenrjkschen gezant,graaf Cobentzl.
Toen Aleœander I den troon beklopmen had)
keerde Cltoise'
ulnaarFrankrjk terug,wjdde
zich aan de beoefening der wetenschap en
leverde hetvervolg op zjn pvoyagepittoresue.''W èlwashj vroegerreedsbenoemdt0t
11d van hetInstituut,maar na de Restauratie
werd hj pair van Frankrjk en 1id derAcadémie.Hj overleed den zostenJunj 1817,en
van zjn rVoyarepittoresque''verscheeneene

zen,verdween bj hetnaderenvandenwinter,
doch verhiefzich weder in die streken in het
volgende jaax?verspreidde zioh overKoerdistan en Syrië (Alepp0),legde zich in den

achtige ontlasting der ljdersgewezen wordt.
Eigenljk duidt men er twee ziekten door
aan,nameljk Aôlera wt?,
s/rt:.
s,00k we1Europésche Of inheemsche chôlera en chzlerine geheeten,diezichineenmindergevaarljkenvorm

Europa.Langs een tweeden weg ging zj in

demurenvanIspahan.Tevenssneldezjlangs

de Tigris door Mesopotamië naar Bagdad en
langs de Euphraat t0t aan de Syrische gren-

winter 1823 wederom ter rust en tdsterdein
genoemdjaarSyrië,PalaestinaenPerzië betrad aan de kust der Caspische zee het Russisch grondgebied en bereikte den 22sten Sep
tember te Astrakan den bodem van Europa.
Eene gestrenge koude kluisterde echter hare
magten eerst na verloop van 4J
@aarkeerdezj
aldaar terug.Inmiddelshad zjzich in 7Jaar
over een gebied van 90 lengte-en 70breed/graden verspreid.
nieChol
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.
era, de naam van eene epidemie,is Nadatin 1826 de chölerain Bengalen had
een woord,datdoordemeestenafgeleid wordt gewoed,werd zj in hetdaaropvolgendeJaar
v
an xoâf (qal)en I'H (vloejen),en dooran- door karavanen van Lahore naar Toeran G
deren, welllgt eigenaardiger, van xaâ/l)a of bragt, verspreidde zich in 182.8 onder gde
dakgoot,waarlangs hetregenwaterwegvloeit, Kirghiesen en overschreedin 1829teorenburg
zoodat hierdoor op de aanhoudende water- bj hetoeral-gebergte wederde grenzen van

vertoont en van OudsinOnswerelddeelbekend
sit
zfïcc:de echte,gevaaris, en de cltôlera Hq
jP
.kq chölera,uitVoor-lndièherwaartsgebragt.
De geschiedenis dqr Aziatische chôlera

1829 naar Perzië, rukte in 1830 langs het
oude spoor voorwaarts naax Astrakan en had

tegen het einde des jaars een aanzienljk
grondgebied aan de Caspisehe zee, bj het
Oeral-gebergte,aan de W olga,de D0n en de

Dniepr veroverd, terwjlzj noordwaartst0t

Nowgorod, noordwestwaarts t0t Kiew en
westwaartst0t in Podolië en Volhynië voortvöör 1817,toen zj ztch als eenealgemeene rukte.Schoon d00r den gestrengen wintervan
epidemie verspreidde, ligt nagenoeg in het 1830 op 1831 bei
eugeld,brak zj indeeerste
duister. H oew el m en in het Sanskriet daar- maanden van laatstgemeld jaar in de weste-

omtrent mededeelingen aantreft, bjvoorbeeld ljkegouvernementen van Ruslandmetnieuwe
vanmaltamari(groote dood),kan menerwel- den Poolsch-Russischen 0orlog deelnamen,

in de Soesroeta, waar zj den naam draayt hevigheid uit,w erd door de troepen,dieaan
nig op vertrouwen, daar de beide vermelde

naar het Oosten van Polen gebragt,vertoonde

vormen derziekte dikwjlsmetelkanderverward worden.Eerst uit de voorgaande eeuw
vinden wj aangaandedechôleraeen enander
vermeld,datwj als waarkunnen aannemen.
Het is bjvoorbeeld zeker, datzj in 1768-

zich in Junj tePetersburg,teArchangelenz.,
en in het najaar in de RussischeOostzeeprovinciën. Tevens breidde zj in 1830 zich
uitmeteen zj-stroom van Perzië overMeso-

heerschtezj aan denbovenloopvandeGanges
en eischte er binnen 8 dagen Q0000 slachtoflbrs.In Achter-lndië was zj t0taan 1829
onbekend.Hare eigenljke geschiedenisneemt
echter een aanvang in 1817,toen zj zich in

zj in datJaarop 3plaatsen gverdegrenzen
van Duitschland: zj snelde over W arschau
en Kalisch westwaarts, kwam in Junj in

potamië en Arabië,in 1831 over Palaestina,
1771 te Pondichery en omstreken gewoed en EgyptemethetdalvandeNjlt0taanTheben
er 16000 menschen weggerukt heeft.In 1783 en was weldra te Tunis.Van Rusland drong

Prpissen, verspreidde zich in de districten
Posen en Bromberg en vielin Silézië.Hier

geheel Voor-lndië vertoonde,om zich allengs werd zj il
z1832 op nieuw uitBohemeningeover alle bewoonde gewesten der aarde uitte voerd,waarna zj langsde OderdeMark en
strekken.In 1818 bezocht zeCeylon,in 1819 Pommeren bezocht. Tooh woedde zj, met
werd zj door een Engelsch fregat vandaar uitzondering van eenige plaatselz,zooals Stetnaar Mauritius en Isle de France,voortsnaar tin, Potsdam ,Berljn en Frankfort aan de

de Oostktlst van Afèikagebragt.Toen zj in
1819 in Achter-lndië wasopgetreden,spoedde
zj zich verder naar Java, Bornéo enz. en
naar China,waarzjin 1821en1822eenongemeen boosaardig karakter aan den dag legde.
In Australië kwam zj eerstin 1832 zonder
zich aldu r sterk te verspreiden.

Oder,niethevig,terwjldeoosteljkegewesren.Hoe verder zj westwaarts reisde,deste
ten van Pruissen veel meerhadden te verdu-

goedaardigerwerdhaarkarakter,zooalsbleek

ln de provincie Saksen, in Hannover,Ham-

burg en Holstein. In Hamburg bleef zj van
1831 t0t1835heerschen.Bremen bereikl zj
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eerst in 1834, terwjl zll in 1832 op een cië. Thans bleef 00k het zuidwesten van
verlaten vaartuig in 0ns Vaderland te Sche- Duitschland niet ongedeerd,hoewelzjslechts
veningen aanlandde en zich van hier in dat hier en daar het hoofd verhief.Terzelfdertjd
en het volgende Jaar over de Rjnstreken wasde ziekte uit Galicië weder in Polen,en
uitbreidde.Een anderen weg volgde zj,toen van hier in Prnissendoorgedrongen,en in1837
zj in Mei 1831 met e0n Russisch schip vertoonde zj zich zeerQaauw te Stettin en
naar Dantzig w erd gebragt en zich van te Hamburq. In h0t noorden van Af
rika
hier voortspoedde naar Elbing,Königsbergen heorschte ztlin 1835 t0t 1837Overeen uitKöslin!terwjlzj reedsin Januarj 1831uit gestrekt gebied. In 1837 nam een tienl
:arige
Podoliè naar Galidëtrok,Om zich in Junj wapenstilstand een aanvang, zoodatzj zich
over Hongarje en van hieroverNeder-oos- binnen de grenzen hield van haar oorsprontenrjk, Stiermarken, Opper-oostenrjk, M0- keljk gebied (Azië).Eerstin1848overschreed
ravië en Bohemen te verspreiden.Intusschen zj wederom degrenzen vanEuropa,volbragt
Tvas de aard der ziekte veel zachter gewor- n0g sneller dan de eerste maal hareq togt
den,hoewel zj zich in 1832 in Oostenrjk over den aardbodem en zette geruimen tjd
gedurende korten tjd met g'
roote hevigheid hare verwoestingen voort.Nadat zj in 1841
aanmeldde,zonderzich overhetzuidwesteljk t0t1847 in Azië hare oude wegen had 0?V0gedeelte van Duitschland uitte strekken.Te- zocht,vertoondezj zich in laatstgemeldJaar
geljk met Galicië Tverd Moldavië aangetast, weder in Astrakan,trok over de Caucasische
en vanhier trok zj door'
W allachjeen R0e- landengte en langs de kust der Zwarte Zee
naar Constantinopel, naar het zuiden van
mélië, voorts met schepen uit Galatz naar
Constantinopel en Smyrna. D00r een schip Europeesch Rusland,westwaartszich t0tV0luit Hamburg was zj reedsin 1831 in Enge- hyniè'uitstrekkende,noordw aartst0tM oskou,
land gebragt, verspreidde er zich in de noor- en zwaaide in September 1848 haren schepter
deljke districten,en stak in 1832 naarIer- over geheelRusland en Polen.Tevensbragten
land over,terwjl de Schotsche Hooglanden pelgrims haar uit Constantinopelnaar W a1verschoond blcven.Omstreeks dien tjd ver- lachye, Moldavië en Griekenland. Uit Polen

scheen de ziekte te Calais en te Parjs,en kwam zj in 1848 in Pruissen,verspreidde
verspreidde zich metverbazende snelheid over zich Over Saksen en geeselde in 1849 en 1850

N

een grootgedeelte vanFrankrjk,terwjlde
hooggelegene oosteljkeen zuideljkedepartementen meerendeels verschoond bleven. In
1833 vertoonde zj zich opnieuw in hetnoorden van Frankrjk,in 1834teMarseille,vanwaar zj hetzuiden van Frankrjk bezochtVan hierging zj in 1832 naar Belgiëen Ne-

hetgrootste gedeelte van Oostenrjk eneenige
strekenvanwesteljkennoordwesteljkDl
zitschland,terwjlhetzuidwesteljk gedeeltenage-

Reeds in 1832 waszj doorIerschelandverhuizersnaarCanada (Amerika)gebragt,doch
eerstin hetvolgendeJaarbezochtzjhetbinnenland der Vereenigde Staten.Zj trok er
westwaarts en rigtte vooral onder de Indiaschr
nen vreesel
jkeverwoestingenaan,overGr
ooee
ted
n
het Rots-gebergte en bereikte den
Oceaan,terwjlzj eerstin 1834 in de oosteljke Staten rondwaardde.In Mexico,op de

eilanden,ging zj di
tmaalvoorbj.Daarentegen bragtzj Skandinaviëeen bezoekin1853,
en strektezichtoen en inhetvolgendejaart0t
Groot-Brittanje en in 18550ok t0tFrankrjk
uit.In 1854 en 1855 verhiefzj zieh tevens
in oorden, waar zj te voren onbekend was,
zooalsinBejeren,in Zwitserlandenin ZuidAmerika.Na dien tjd heeftzj zich op ver-

en 1835.Intusschen had zj 00k in Europa
nieuwevorderingen gemaakt.Tn 1833waszj
met een Engelsch schip naarPortugalgereisd,
vanwaar zj zich weldra over Spanje verspreidde, waar zi
j ill 1834 algem een w erd,
waarna zj,vandaarnaarMarseillevervoerd,

Jaren 1865 t0t 1867 in ons werelddeel een
nieuw chôleratjdperk aanbrak. In 1871
heerschte zj in Petersburg en trok wederom
westwaarts,alwaar zj de Oostzee-provindën

noer geheel verschoond bleef.Tegeljkertjd
berelkte zj Groot-Brittanje, waar zj 46592

menschenwegrt
lkte,Nederland,België,Frank-

rjk, Noord-Amerika, Mexico en Centraal-

derland, vertoonde zich in 1832 en 1833 in Amerika en woedde ermet groote hevigheid,
Noorwegen, verspreidde er zich in 1834 en vooralin 1849 0P de Antillen.Skandinaviëen
eischte toen ook in Zweden vele slagtoFers. Zui
d-Europa, met uitzondering van OyperDenemarkenbleefechterindientjdverschoond. ltalië, Malta, Griekenland en de Ionlsche

schillende plaatsen in Europa en Amerika
W est-lndische eilanden en in Zuid-Amerika m eer sporadisch vertoond zonder een epidévinden wj haaringoedaardigenvorm in1833 m isch karakter aan te nem en, totdat in de

bezocht zonder evenwelverderdant0tKönigsberg door te dringen.Volgens de laatste be-

igten (October 1872) heerscht zj thans in
devroeyer gespaardedepartementel
zvan r
erge mate in Rusland - vooralte Poeltawa
O0
s
t
e
n
Zu
l
d
Fr
a
nk
r
j
k
a
a
n
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r
e
e
p
,
i
n
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3
8
naar Piémont toog, noordelpk Italië door- en Om streken.
reisde, zich in 1836 over geheel Zuid-ltalië
Bj devraag naardeoorzaken dezerziekte
uitstrekte, en in 1837 op Sicilië aanlandde. ontwarenwjaanstondshetverschjnsel,datzj,
00k

Uit C0m0 begaf zj zich naar Zwitserland)
bepaalde zich echter enkel bj het kanton
Tessino,doch kwam in datJaar0ok teVenetië,begafzich overTriëstnaarOûstenrjk,
vertoonde zich in Tyrol!en trok overW eenen

hoewel verschillend in hevigheid en in snelheid van uitbreiding, zich steedsop dezelfde

wjzevertoont,liefstlangswaterwegen voortschl'
jdten meteeneeigenaardigehardnekkigheid de voorkeur geeftaan bepaaldegewesten

naar Bohemen,Moraviè, Hongarjëen Gali- en zelfs Mn bepaalde wjken van steden en
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dorpen, zoodat zg Juistdâârzich heteerst, dat ln Zeeland, waar de brakke grond de

hethevigst en hetmeest algemeen openbaart. ingezetenen t0t het drinken van regenwater
Dit alles doet onsdenken aan eenevaste 00r- noodzaakt, (1e ziekte nagenoeg onbekend is
zaaktdie onder alle Omstandigheden op een- gebleven. Daardoor is voorts duideljk,dat
vormige wjze werkt, waarbj echter hulp- stroomend water een geschikte drager is der
factoren moeten in rekening gebragtwordent ametstof;welke nu dezelaatsteis?eeninfusiedie de vatbaarheid der bevollting in hetalge- dierte ot'een schimmelplantje ofietsanders,
meen voor deze ziekteverhoogen.Uithetver- bleeft0tnu t0e onbekend.Zelfsop de vraag,
slagharergeschiedenisheeftmenreedskunnen ot'iemand,diê zelf niet aangetast is door de
Opmerken, dat schepen, leger-afdeelingen en ziekte, toch hare smetstof kan overbrengen,
bedevaartgangers veelal de voertuigen harer hobben wt
jgeen beslissend antwoord.

Als bjkomende oorzaken mogen vermeld
de ziekteeigenljk te huisbehoortin dediluviale en alluviale vlakten en zelden voorkomt
op oorspronkeljke Ofovergangs-gesteenten,vochtigheid der woningen, zoodat er betrakkeljk velen worden aanyetast in dekelders
heeten,indien deze naam gegeven wordt aan dergroote steden,- onzmdeljkheid,gebrek
ziekten, di0 door m iddelvan eene smetstof, aan voldoend voedsel en aan fkissche lucht,
die zich in den ljder ontwikkelt,van den zoodatveelalin dewjken derbehoeftigen de
eenen mensch op den anderen overgaan. In- ziekte h0t hevigst heerscht,- hetmisbruik
tusschen is zj niet besmetteljk zooals de van sterken drank en andereuitspattingen,verspreiding zjn.Hare snelheid is dan 0ok
het grootst, waar het onderling verkeer het
drukstis,hoewelo0k hierbj haarvoortgang
natuurljk van toevallige Omstandigheden van het over
brengen der smetstof - af@
hankeljk 1S.Het valt nameljk niet te ontktmnen,datmen dee'
hôlerabesmetteljkmoet

worden vochtigheid van den bodem , zoodat

pokken, mazelen .en roodvonk, waar eene hetgebruiken van zelfstandigheden,die stoelbloote aanralting der huid de ziektekan over- gang Of braking bevorderen, - vel-koeling
planten; men moet de smetstof der chélem der ingewanden,zorg,insyanning en vrees,

zoeken in deontlaste stoffenderljders.Vele enz.Gewoonljk wtn-dtcho
'lera voorafgegaan
voorbeelden hebben bewezen,datde Omgang doox griep, verkoudheden, tusschenpoozende
metde ziekon nietgevaarljk is,terwjljuist koorts en vooraldoor diarrhé.W aarzj zich
het wegbrengen der excrementen de ziekte vertoont, heeft men doorgaans in het begin
heeft doen f
m tstaan.W aschvrouwen,die het betrekkeljk de meeste gevallen met doodebevuildelinnenderljdersbehandelden,- ande- ljkenaioopqhareuitbreidingneemtvervolgens
ren,die gebruik maakten van dezclfde plaat- gedurendeeenigewekendageljkst0e,enbegint
sen, waar men de ontlaste stoFen van een daarna te verminderen, totdat zj eindeljk
chôlera-zieke had ingeworpen,zjn aangetast. geheel en alverdwjnt.Een Opmerkeljk verEen reiziger, die in geringen graad doorchô- schjnsel is het,dat sommigevogels,zooals
lera is aangetast,kan dus,zonder hetzelt'te zwaluwen en mussehen,onmiddelljkvôôrhet
vermoeden, eene gezonde stad besmetten en uitbreken der ziekte in eene stad, deze verhonderden doen sneven.Daaruitverklaartmen laten, Om eerst na haar ophouden terug te

het verschjnsel,dat de chölera hier en daar keeren. Er zjn dus ongetwjfeld uitwasemin-

onverwacht en ver van alle door haar be- gen of zelfstandigheden in den dampkring,
zochte gewesten is verschenen, vooraldaar die de Organen dezer dieren Onaangenaam
men opgemerkt heeft,datde smetstofsomtjds aandoen.

eerst na geruimen tjd werkzaam optreedt. Bryden in Engeland (1870),diein lndië de
Hetschjntvoorts,datdesmetstofzich eerst chölera t0t onderwerp heeft gemaakt van een
na een bepaald Ontbindingsverloop der ont- naauw gezet en langdurig onderzoek ,en Petlaste stoFen ontwikkelt.OOk is het niet 0n- Jdwkq/àr in Dt
litschland (1871) hebben over
waarschjnljk,datslechtseenweinig vanz00- den aard en de verspreidingdierziektehoogstdanige stofl'
en toereikend is, om de geheele belangrjke geschritten uitgegeven: waaruit
m assavaneen w elgevuldensecreetputingisting bljkt,dat zj in deGanges-deltaa1slnheemsch
te brengen, zoodat hierdoor de smetstofop moetworden beschouwd,en datzj zich vergrooteschaalgevormdwordt,terwjldiestoFen breidt door middel van het verkeer naar die
in een verschen toestand n0g onschadeljl
t plaatsen, welke door de gesteldheid van den
schjnen te wezen. 00k ishetgebleken,dat bodem ,het klimaaten de inwoners,vatbaar-

m en door krachtige ontsm ettende maatregelen heid bezitten voor de ontwikkeling harer
veelkan doen,om de tlitbreiding der chôlera kiemen.
te beperken.Niet vreemd ishetderhalve,dat D e Aziatiselte ckôlera ofbraakloy onderde chol
'era vooral bevorderd w ordtdoordrink- scheidt zich in den regeldoorafwezlgheidvan
water,hetwelk opeenigerleiwjzemetdeuit- ltoorts, door de ontlasting van eene groote
geworpene stoFen in verband kan staan.Toe1& hoeveelheid stof die op rjstwater goljkt,
zj teLonden heerschte,wasdesterfte3-maa1 dool- braking, krampen in de ingtlwanden
z00 groot onderhen,die hetonreine Theems- en de ltuiten, 00n0 snelle vermindering der
water gebruikten,als Onder de bew oners der krachten,het ophouden derul-ine-af'
scht,iding,

wjken,waarmen zuiverderwaterterbeschik- hetverdwjnen van de pols,kilheid en werking had. Sedert hetgebruik van duinw ater keloosheid der huid,zoodat de hierin aangeis de chölera te Amsterdam , z0o vaak zj er bragte huidplooinietaanstpnds verdwjnt,en
zich vertoonde, veel beperkter geweest in

blaauwegelaatskleur.Slechtsindehevigstege-

hare uitbreiding dan voorheen,en wj weten, vallenontwu rtmenechteraldieverschjnselen.
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Eenyeringegraadvanchôleravertoontzich rimpelig,jskotld en deegachtigophetgevoel;

a1s Aolera-diarrltl. Deze veroorzaakt eene
gedurige ontlasting van waterachtige stof en
gaatvorgezeld van gerommelin de ingewanden, van gebrek aan eetlust, van eene beslagen tong, van vermindering der urine-af-

handen, voeten en ooren zjn donkerblaauw
of paars,en de l
ippen bjna zwart.Dekrampen bljven aanhouden,de ademhaling wordt
moejeljk, de pols isnietmeerwaartenemen enuitdegeoyendeaderverschjneneenige
scheiding en vaak reeds van pjn in de kui- droppelszwart,d1k bloed,terwjleen kleveten, - voorts van dorst! drukking op de rig zw eetde geheele huidbedeltt.Deopwaarts
maag en hoofdpjn.Deze dlarrhê kan liytt0t gerigteoogen bljven halfopen,debewustheid
chôleraleiden;doetzj zulksniet,dan lszj verdwjnt,enhetlevenvliedtheen.Doorgaans
in den regelook nietgevaarljk.
verschjntde dood binnen eenetmaal,dikwjls
Een erger graad dier ziekte wordt metden reeds na verlo'op van een paar uren,zçlden

naam van cAo
'lerine bestempeld.Deverschjn- Op den tweeden dag.Bljftdeljder11,
/
zetselen zjn dezelfde alsdiederchôlera-diarrhé, maal in leven ,dan is er hoop op behoud.
maarveelheviger:deontlastestofenzjnmet Nu neemthetderde tjdperk een aanvang,
witte vlokken vermengd,er ontstaatbraking, waarin de verschjnselenzeerverschillendkunen de pjn in de kuiten verandertin kramp. nen wezen.Bj een gunstig verloop volgtnu
Zj gaatzw
eergemakkeljkineigenljkenbraak- de zoogenaamde readie.Delevensverrigtlngen

100y over,- z0o neen,dan vereischtdegenezlng meer zorg en tjd, dan de chôleradiarrhé.
Bj deeel
ttecAllerl onderscheidtmen3tjdperken, dat der voorloopige verschjnselent
dat van den aanval en datvan het herstel.
Het eerste,eigenljk dat derchôlera-diarrhô,
duurtgewoonljk 1 t0t3dagen.Verwaarloost
men d1e ongesteldheid,dan bevordertmen de
komst der chôlera,terwjldezealsdan door
eene gepaste behandeling n0g dikwtjls kan
worden afgewend.Intllsschen treedtdechôlera
00kwe1eensonmiddelljk op in vollekrachty

herwinnen hare kracht:de polswordtsterker,

de blaauweklet
lrverdwjnt,endeuitdrukking

van het gelaatwordtlevendiger.Angstenbe.
klemdheid m aken plaatsvoorkalmte,en deze
brengt een weldadigen slaap. De stoelgang

neemt af en de ontlastestoFen krjgen eene
meernatutlrljkekleur,terwjldeurine-afbcheiding allengs overvloediger terugkeert.op deze
wjze kan de genezing na verloopvanweinige
dagen plaats hebben.Doch nietaltjd isde
gang 4er reactie z0o gtmstig.Somtjdskeert
de normale ligchaamswaxmte slechts in som-

mire deelen terug en mistdeljderhetveren is dan hoogstrevaarljk.Behalve diarrhe
' kwlkkend gevoeleeneraanvankeljkeherstel-

behooren matheid ln de leden, kilheid van ling. Somtjds 00k is dereactie altehevig,
handen en voeten,duizeling,verdooving der zoodat de ligchaamswarmte, t0t koortshitte

ledematen,hartklopping, sterk zweeten en
gerommelin den bulk t0t devoorloopige verschjnselen.Deaanvalzelt'geschiedtgewoon1jk des nachts.Is ergeen diarrhé geweest/

klimmende,eenevollen,snellenpols,hoofdpjn
en zelfsjlhoofdigheid doetontstaan.Docho0k

dezetoestand eindigtbj overvloediyzweeten

eene sterkvermeerdcrdetlrine-afscheldingd0ordan volgen herhaaldestoelgangenelkandermet gaans met genezing. Erger is het,wanneer
snelheid op,en de overvloedigeontlastingge- hj in eene ziekte ontaardt,welke veeloverschiedt met groote gemakkeljkheid,a1s die eenkomst heeft met typhus en Om die reden
van water dool' de pjp eener dakgoot.De den naam draagt van cl/lera-typhoïde. Om-

ljdergevoeltzich maten duizelig!en begint streeks l/.dederchôlera-ljderswordter door
onder benaauwdheid en hartklopplng te bra- aangetasi;zt
lschjntteontstaandûorhetachken, waarbj eerst de inhoud van demaag terbljven der urine-bestanddeelen inhetbloed,
en vervolgens eene groenachtige, of witte, en heeftinslimmen graaddoorgaanseendoodevlokkigevloeistofwordtuitgeworpen.Zjnge- ljken aooop. De blik van den ljderwordt
laat vervalt,en eene inwendige hitte veroor- daarhj starend, de pupil onbewegeljk,het
zaakt een Onleschbaren dorst. Hj gevoelt gelaat warm en rood,de tong droog,en de
krampen in de kuitspieren,in dedjen,alqnen ledematen zjn koud.Dediarrhe
'kann0gvoorten vingers. Zjne stem wordt heesch, zjne duren en eene hevige hitte zich openbaren.
huid koud, en de huidylooi verdwjntzeer Eenkleverigzweetbedektzjnligchaam ;slaaplangzaam. Er kom en krlngen om de oogen, zucht en bedwelming wisselenafmetjlhoofterwjl handen en voeten, lippen en nagels digheid, en eindeljk volgt eene algemeene
blaauw w orden. De tong is sterk beslagen verlamming en de dood.O0k ontstaaterbj
en kolld,de pols zw ak en w eldra niet meer chölera-typhûïdedikwjlsontsteking dersljmmerkbaar. D e urine-lozing houdtgeheelOp, vl
iezen, wederom vergezeld van brakinr,en
en de onderbuik is eenigzins ingevallen en de dood volgt in den regel binnen welnigo
agen. Herstelling isechternietonmogeljk,
deegachtig op het gevoel.Na verlopp van d
eenlge uren - Op het langstvan 1/:of1/z maar heeftdan zeer langzaam plaats.
etmaal- kunnendieontlastingen verminderen,
De ljk-opening van chölera-lp
-derswjst0ns
zoodat de ziekte het3detjdyerk bereikt,of hoofdzakeljk Op 2verschjnselen,Op eenegewel
di
g
st
er
ke
af
s
chei
di
ng
i
n
het
dannkanaal
de verschjnselen nemen t0e ln hevigheid en
eindigen met den dood.In ditgeval ligtde en Op eene snelle verandering van het bloed.
ljder doorgaansbewegingloosen uitgeputop Inhetdarmkanaalvindtmen deOprjstwater
den rug, en de ontlasting gesehiedt Onwille- geljkendevloeistof,dieuitafgescheidenbloedkeurig.Zjn gelaatisingevallenenhetgeheele wei en afgesehilferde darmvlokken bestaat,
ligchaam geweldig vermagerd. De huid is 01 het sl
/mvlies der darmt
m ishieren daar
V.
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ontstoken. Het bloed is donker blaauwachtig
rood,min ofmeer dik na een hevigen aanva1 zelfstaaia1s teer ofpek.Hetisopgehoopt
in het hart,maar ontbreektin de haarvaten,
alzoo in het celweefsel,de spieren en de10n-

een warm afkookselvan kamillen ofietsder-

geljks velvangen. Bj hevige krampen moet
men de pjnljke deelen wrjven metwarme

wollen lappen ofzemetmosterdpapbedekken.

De sterkediarrhé dientmen doorjspillen of
gen.Bjnaaltjd zjn de nieren aangedaan,en koudwater-lavementen tegen tegaan,hetbramen ontwaart daarin', vooral bj chôlera- ken desgeljks door js,bruispoeder,chamtyphoïde,eene eigenaardigevervorming,onder pagne-wjn en krachtig bier,doorzuurdeegop
den naam van eiwit-nieren bekend.De ziekte de maag,door warme omslagen enz.t0t stilis dus eigenljk gelegen in eene overtollige stand te brengen, den belemmerden bloedsafscheiding van vloeistof uit de bloedvaten omloop door wrjving en borsteling ofdoor
van hetsljmvlies derdarmen.D00rdebloed- het gebruik van spiritualia te bevorderen,en

wei wordt hetsljmvlieszelfaangetast,z00- dekrampen doorinwrjvinqen metchloroform

dathet zich in vlokken metde vloeistof ver- of door laauwe baden te stlllen. Andere midm engt. Door het wei-verlieswordthet bloed delen moeten doorden geneesheerworden voordik,zoodathet nietin dehaarvatenkan door- geschreven.
dringen;daarom wordt 00k de ademhaling in
Het derde tjdperk vereischt niet zoozeer
de longen belemmerd,en wegens de vermin- geneesmiddel
en alseenenaauwkeurigeverple-

dering derbloedmassa verdwjntdegevuldheid ginq en eene groote omzigtigheid ln hetgeder huid.De gebrekkige voeding derhersenen brulk van spjsen drank.Deljdergebruike
doet voorts jlhoofdigheid ontstaan.Erkomt aanvankeljk koude, eerstlaterwarme drannog bj, dat hetbloed alhetvocht,datin ken.Hj voedezich metsljmige soep endunde weefsels voorhanden is, gretig opzuigt, nen bouillon,waarbjmen vervolgenswatgezoodat de huid verschrompelt en hare veerkracht verliest en de gebrekkige ademhaling
haar blaauw maakt.
W1
*
)
* behoeven niet te zeggen! datde
chô@
lera eene hoogst gqvaarljke zlekte 1S. De
sterfte bedraagt gemlddeld 500/0,doch klimt

vogelte ofrundvleesch kan voegen, benevens

eenige ligt-verteerbare qroenten,doch vooral
geen salade. Zeer nuttlg is nu en dan een
eetlepelgoeden wjn.Deafscheiding derurine
moet men door zure dranken, zooals limonade, bevorderen en alle prikkelendespjzen
in den aanvang we1eenst0t700,
/0terwjlzj vermjden.
Er kan veel gedaan worden, om de verbjOm
hetdaefnce
men t0t40 of300/0daalt.
hôlera te overwinnen,heeftmende spreiding der chölera te verhoeden,althanste
meest uiteenloopende middelen met min of beperl
ten. Bj hetlevendig personen-en hanmeer gunstig ofonqunstig gevolg toegediend, delsverkeer in 0ns werelddeelis eene quaran-

en de geneeskunde ls n0g nietzoover gevor- taine veelal Onmogeljk en eene volkomene
derd, dat zj er een kan aanwjzen,datin afsluiting van een StaatOfstadalzooevenzeer.
elk gevalt0t beteugeling der ziekte krachtig Toch dientmen bj hetheerschen derchölera

werkt.Het spreekt van zelf, dat men bj allegrootevolksbjeenkomsten,zooalskermischôlera-diarrhé en bj chôlerineaanstondsde sen, processiën,legerkampéring enz.,te vergrootste omzigtigheid m oet in acht nem enj mjden, - de ljken derchölera-ljdersmet
om een aanvalvan den moorddadigen braak- den m eesten spoed en metde grootste voorln0p af te w enden. H iertoe komen vooral zorg te begraven,- de behoeftige klasse van
warmte, rust en het inwendig gebruik van het noodige te voorzien en t0tzindeljkheid
sljmerige dranken,zooalsgort-en rtistwater, en het gebruik van goed drinkwater aan te

te pas, voorts bj krampen warme yappen sporen, - de huizen der chôlera-ljdersen

en het bevorderen van eene zachte ultwase- vooral ook de secreetputten met chloor,carming, terwjl mende braking aanvankeljk bolzuur enz. te ontsmetten,- en in de ste-

door warme kamillen-thee bevordert,en bj
te groote hevigheid door opium metbrtlispoedermatigt.Bj maagpjn kan eenbraakmiddel
van ipecacuanha goedediensten bewjzen,en

den allegezondheidsmaatregelen,nameljkhet

zuiveren van zinkputten,goten,mestvaalten,
straten,enz.,metgestrengheid te handhaven.

Daarbj ishetvan belang,datbjeeneziekte,

00k calomelverdientvaak aanbeveling.Voorts die zich vaak zoo onverwacht openbaart en
heeft men van oleum ricini,alsmede,om het z00 sneltoeneemt,steeds geneeskundigehulp

voorhanden zj,en datmen eenvoldoendaantal verplegers en verpleegsters,alsmede z0o
mogeljk een goed ingerigtziekenhuisbeschikbaar hebbe.
in de eerste plaats de kille huid doo1'wollen
T0t de belangrjkstevoorbehoedendemaatdekens, warme kruiken,zakken met warme regelen,die men zelfin acht kan nemen,bezemelen ofzand enz.en verschaleden ljder hooren devolgende:Men zj zooveelmoreljk
een overvloed - maartelkensbj kleinehoe- kalm ,onbezorgd en onbevreesdvoo1*dezlekte
braken tegen tegaan,van toast-water(water,
waarin geroost wittebrood geweekt werd)
goede uitkom sten gezien.
Bj een aanvalvan chöleraverwarmemen

veelheden - van drank, waartoe men liefst zelve. Men wake echter tegen koude voeten,
spuitwater, bruispoederwater,selterswater of tegen koude in deingew anden,entegeniedere
zuiver watermeteenweinigroodenwjn kieze, snelle afWisseling van temperatuur.M en gealBmede koude sljmerige dranken.Z0o moge- brtlike geen voedsel,dataanleidingkangeven

1jk gevemen hem ,mettusschenpoozenvan6 t0t btlikloop,zooalsonrjp ofovertollig ooft,
of 10 minuten, kleine stuklesjs.Laterbj salade, augurken, komkomm ers, meloenen,
toenemende koude kan men die dranken door zure melk enz.Men veranderenietvan levens-
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'ijze,maarzj in allesmatlg,betrekkeliefst
00n0 ruime, luchtige, drooge bovenkamer,
kleedezichwarm,bjvoorbeeldmeteenchöleragordelen stelle zich nietblootaanschadeljke

maat,uitden zesvoetlgenJambusontstaanen
van dezen onderscheiden doordien de laatste
voet, in plaatsvan eenJambus(w -),een
trochaeus(- w)ofeen spondaeus(- -)is.
uitwasemingen.
Men vindthem bj Catulll
a en bj Martialo,
In 1866 is1 op aandringen der Fransche en hj vertoontzich indezen vorm :
regéring, te Constantinopel een internationaal U - U -- W - W '- W - - Y
congrèsgehouden overdechölera,bepaaldeljk Toen hp,door vreesontsteld,depoortderstaddoorging.

over de middelen jom die gevreesde ziektein
hare verspreiding te belemmeren.0ns Vaderland werd erdoor dr.'
tan Gdz
lzl:vertegenwoordigd, en aldaar is in de eerste plaats toezigt
aanbevolen op de bedevaartnaar Mekka.Een
uitgebreid verslag van dat congrès isgeleverd

doordr.Inauvel.EenJaardaarna werd opde
chölera-conferentie te W eimar, waaraan 47
artsen en natuurkundigen deelnamen!vooral
door de hoogleeraren k iesinger, Rwsa en

Cholûla is eene stad in de Mexicaansche
provincie Puébla en merkwaardig, doordien

zj, schoon thans slechts 5000 inwonerstellende, tjdens de verovering deslands door
de Spanjaarden eenegroote bevolking bezat,
volgens de berigten van Las Cczld eene van
150000 zielen,terwjlerbinnen hare muren
400 tempelsprjkten.Zj wasvoorheen onafhankeljk van de Azteken en vormdede sta-

Pettenk@er die ziekte t0t een voorwerp ge- pelplaats der handelswaren van Anahuac.Hare
Zeer ontwikkelde bewoners waren ongemeen
maaktvan wetenschyppeljk onderzoek.
De inlandsae c/
zo'
lera (chölera nostras)of bedreven in het bewerken vanm etalen,geweEuropésche braakloop,dievanoudsinheemsch ven stolen en pottebakkersw aren. Ter eere
is in 0ns werelddeel,onderscheidtzich daar- van Qltetzaeoatl,eenegodheid,diehun eene
doorvan de Aziatische,datzj geenesmetstof betere staatsregeling eneeneuitnem endergodsvoortbrengt.V00r '
toverige komtzjmethare dienst geschonken had, verrees er een reusIndische zuster zeer sterk overeen, doch is achtig gedenkteeken, dat volgens Aleœander
veel minder gevaarljk,zoodatzjdoorgaans rpzl Hnmboldt 55 Ned.elhoog isen aan den
na een duur van 5 of 12 mlr door beter- voet eene breedte heeftvan 450 Ned.e1.Met
schap wordt gevolgd.Zj vereischteene der- groote bewondering spreken deeersteverovergeljke behandelingalsdechôlera-diarrhé,de aarsvan hetheerljkuitzigt,hetwelkmenvan
chôlerine en deeigenljkechôleranaargelang hetplatv= ditgedenkteekenhadoverhetvolkrjke Choltkla en de omstreken,alsmedevan
van harrhevigheid.
Cholerisch tem peram ent,zie Tempe- devele priesters,detalrjkebedevaartgangers,
de godsdienstige feesten en de plegtige optogrclpepf.
Cholestérine, Aolestearine ofgalsteenret ten in deze heiEge stad van Anahuac.
Cholzuur of Aolalzn'
ur ontstaat uit glywerd in 1788 het eerst door Gren ln de galsteenen ontdektenwegenszjnenatuurkundige cocholzuur en taurocholzuur onderdeninvloed
eigenschappen t0t de vetten gerekendjtotdat van alkaliën. Het kristalliseertuit kokenden
Redtenbaelter aantoonde, dat het wegens den al
koholin glasylanzigetetraëdersen octaëders
=rd zjneroxydatie-produden ophetnaauwst met 5 verbindlngsgewigten kristalwater; de
verbonden ismet degalzurenenaanmerkeljk kristallen verweeren in de lucht,lossen zich
verschiltvan devetten.Men verkrjgthetuit 0P in ;50 deelen kokend en 4000deelenkoud
galsteenen door deze uit te koken met alko- w ater, in 21 deelen kouden wjngeest,in 27
h0l, waaruit het bj dç afkoeling in witte, deelen aetheren zeergemakkeljk in kokenglinsterende plaatles nea
erslaat.Het is echter
o0k in hetplantenrjk tevinden,nameljk in
erwten.Uit aetherkanmenhet00k inprisma's
bekomen, die bj 1000C.reeds in delucht

den wjngeest.Door hetmetzuren te behandelen ofook bjeenetemperatl
mrvan2000C.

gaathetoverin aoloidine-zuwr,enbj2900C.
ln dyslysine. Bj droogedestillatieleverthet

hun kristalwater verliezen, niet in water, eene gele olie.

moejeljk in kouden alkohol,maargemakke- Chonïakow (Alexéï Stepanowitsl),een
ljk in warmen alkoholen in aether oplossen, Russisch dichter,werd geboren te Moskou
den lsten Mei 1804tontvlng in hetouderljk
bj 1370C.smelten en laterverdampen.
De cholestérine bevindt zich in de ga1ge- huis eene iorgvuldige opvoeding,en vertoefde

deelteljk in een opgelosten toestand en ge- van 1815 t0t 1817 te Petersburg, waar de
deelteljk er in zwevend, en daar de galzich dramatische schrjver Sandm hem smaak inboein het darmkanaaluitstort,ontdektmen het zem de voor de Russischeletterkundeentevens
o0k in de ontlaste stoFen,vooralin het me- eenevrjzinnigerigtinggafaanzjnegevoelens.
conitlm.Hetis een bestanddeelvanhetbloed, Van 1817 t0t1821 was Chomjakow wederom
van den dojer en van dehersenen.T0ther- teMoskou in de ouderljke woning enwjdde
kenningsmiddel van chûlestérine dienen v0l- erzichmetjveraan debeoefeningdergeschiegens M olesckot 5 deelen zwavelzuuren 1deel denis.Reeds op l6-jarigen ouderdom leverde
w ater, daar hierdoor de randen '
der cholesté- hj in d: gW erken van hetgenootschap van
rine-kristallen karmjn-rood kleuren,waarna vrienden der Russische letterkunde''eene ver-

t
aliny der rGemuania''van Taeit'
usmetvrjzinnlge aanmerkingen.In geestdrift ontstoken
verdwenrn zjn.
Chollam bus of hinkende jambus,naar doorden vrjheids-oorlog derGrieken,nam hj
haren uitvinder S pponaz (540 vöôrChr.)00k in 1821 het besluityom derwaarts te snellen,
Xversus hipponacteus''genumd,is eene vers- doch hj werd wez
e
'
-rhouden door zjn vader,
deze kleur paarswordt, zoodra de kristallen

:7*

420

CHOIIJAKOW - CHONDROLIET.

die hem dienst dee; nemen bj hetregiment pfers(meriah te behouden.Eriseenaanziepjke priesterstand en een aartsvaderljkerege'cavalerie der garde te Petersbury.Hj nam l
echterin 1825zjn ontslagalsoëcler,bezocht ringsvorm , en de verschillende patriarchen

Pruissen, Oostenrjk en Zwitserland,en vertoefde geruimen tjd te Pardsjwaarhj zjn
eerste drama slermak ofde veroverinq van
Sibérië''vervaardigde.Op zjneterugrels bezochthj deW est-slanischelanden enmaakte

bekleeden er gewoonljk 00k (le geesteljke

Turkje.Na den Vrede van Adrianopelnam
hj aanstondszjn ontslag en woondevan1828
t0t1845 ambtelooste Moskou,waarhj zjne
dagen aan de dichtkunstwjdde.Toen schreef
hj pDe pseudo-Dmitrii''en zjnelyrische gedichten, welke laatste bj hun verschjnen
(1844) grooten bjvalvonden.opgewektdoor
den schrjver Waloqiew (i 1846),werdhj de
vertegenwoordiger derPanslawistischerigting,
zoodat in al zjn gedichten zjnevaderlands-

migen (Compositae);hetonderscheidtzichdoor
een meestal 8-bladig omwindselmet een 0mwindseltje en 7 t0t 12 in 2rjen geplaatste
bloemen en door gesteeld en harig zaadpluis.
C.J'
lz?cdl L.(biesvormige knikbloem)iseen

waardigheid.over den geheelen stam heerscht
een vorst, wiens gezag echter zeer beperkt
is. Onder voorwaarde, dat voor 't overige
hunne gewoonten en instellingen geëerbiedigd
zich bekend metde talen derCzechen,Slowa- zouden worden,hebben de Chond in den laatken, Slowenen en Kroaten. om zich voorts sten tjd aan Engeland beloofd,Om demenvertrouwd te maken met den aard der Serbi- schen-olers te doen ophouden.
Chondrilla L. of knikbloem is cen plansche en Boelgaarsche stammen,nam hj in
1828 deelaan den veldtogt der Russen tegen tengeslacht uit de familie derzaâmgesteldbloe-

liefde zich openbaartilïde overtuiging!dat
dezegepraalvan hetSlawen-geslachteennleuw

zomergewas met schaafsrewjs uitgesneden
wortelbladeren en ljnvormlgestenrelbladeren,
hetwelk 00k in 0nsVaderlandgroelt,voorheen
tegen buikloop en slangenbeetwerdaangewend
en in Zuid-Europa veel melksap bevat, 't
welk, even als dat van Zccflcc altissima,in
verdikten staat de narcotische laetucaria opleVert,- C. mnralis L.(muur-knikbloem),in
lltrecht, Overjsselen Gelderland te vinden,
heeft liervormig-vindeelige,getande bladeren,
getakte bloemstelen en gele bloemen,- C.
ccczlfAp.pFzyllg Borklt-,prjktmetsalraan-gele
bloemen, - en C.rigens AcAs.groeitin de

en beter tjdperk in dewereldgeschiedenisza1
doen aanbreken. Ck-jakew nam voortsdeel
aan vele njverheids-ondernemingenenwasmedewerker aan een oeconomisch tjdschrift.In
1845 volbragthj wedereenegrootereisdoor
Europa,enplaatstedebeschrjvinyda>rvanin
hetRussischeblad pRusskajaBessleda'',waar- Rjnstreek.
aan hj sedert1856Ferkzaam was.Voortswas Chondrine ofkvaakbeen-ll
jm iseene stof,
hj1id van deAcade
'mievanW denschappente die op ljm gelj.
kten uitkraakbeenderenvan
Petersburg en voorzitter van het Genootschap menschen en dieren verkregen wordt,waartoe
van vrienden der Russische letterkunde te men deze wascht en 12 t0t 24 uur in water
Moskou. In de werken der eerste verscheen laat koken. Dit laatste bevat alsdan chonVan hem eene DVergeljking Van Russische drine in een oygelosten toestand;men doet
woorden methet Sanskriet'',en o0k zjn in er haar uit neerslaan met alkohol, waarna
handschrift nagelaten boek mover algemeene men ze in warm w ater weder kan oplossen.
geschiedenis''bevatveletaalkundigeopmerkin- Drooge chondrine is eene half-doorzigtige,

gen. Hj overleed den 5den October (23sten
September)1860.Eeneverzameling van zjne
gedichten verscheen in 1861.Hj vertoontzich
daarin a1seen volbloed-Rus,diezjnvaderland
z00 voortrefeljk vindt,dathj alhetvreemde
versmaadt.

Chond ofbergbewonersis illHindostan de
naam van een niet-Arischen volksstam , die
vöör de komst der Brahmanen de bergstreek
van Dekan,vooralde hoogvlakte tusschende
Mahanady en Goëavery,tusschen de gewesten
Orissa en Nagpoer, bewoonde, weshalve die

boschrjke oorden Cltondwana (Gûndawana)of
land derbergbewoners''werden genoemd.Zj
zjn alzoo de vertegenwoordigers der Oudste

brooze, veerkrachtige stût', die bj warmte
smelt en bj verhoogdetemperatuurmetden
eigenaardigen reuk van stikstofhoudende lip

chamen verbrandt.Zj lostnietop in alkohol
en aether, in koud water wordt zj week ,
en in kokend water lost zj allengs op t0t
eene helderej Qaauw-gele vloeistof, die bj
voldoende concentratie bj àet afkoelen in
gelei verandert.Zj onderscheidtzich van gewone 1jm daardoor,datdeoplossingvandeze
in waterdoorzoutzuur,azjnzuur,loodsuiker,
aluin en zwavelzuurjzeroxyde nietneêrgeslagen wûrdt,'
tgeen bj chondrinewèlhetgeval
is.Een eigenaardigkenmerkvan dezeistevens,
datde neA
erslag,doorazjnzuurMtstaan,door

inwoners deslands.Daarhunnefamiliënweinig geringe hoeveelheden neutrale alkali-zouten
verkeer onderhielden hebben zichhulmeruwe weder wordt opgelost. over de vorming van
tongvallen metvele keel-en borstklanken t0t chondrinein hetdierljk ligchaam heeftApcA-

afzonderljke talen ontwikkeld.De Chondzjn leder doorbelangrjkeproeven veellichtvermiddelmatig van lengte;zjhebbenfjne,wel- spreid,daar het hem geluktis,uiteiwitdoor
gemaakte ledematen, een eirond gelaat,een

stompenneus,uitpuilendelukbeenderen,levend

de werking van zoutzuur in een dampkring
van koolzuur chondrine te doen ontstaan.Zie

lqeoogen,dikke lippen en eenevrjdonkere voortsonderLnm.
hmdkleur. Zj vereeren indrukwekkende na- Chondroliet isde naam vaneenedelfstof,
tuurverschjnselen, dehemelligchamen,hunne die G-zjdige prisma'smetaugiet-achtigeuiteinvonrvaderen enz.,en zoeken de gunsthunner den vormt.Zjne hardheidis6,5,zjnsoorteljk
goden door (f eranden,vooraldoormenschen- gewigt3,1,zjne breuk Khelpachtig en z:ne
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kleurci
troen-geelt0thyadntlroodofoljfgroen. deJaarmarkten brengen.Boven den vannd der
Hetbestaatui
t54,640/0magnésia,3sO/okiezel- W orona maken mûlens endrjvendeboomstamZllllr, 3,750/0 vloeizuur,3,
970/0h'zeroxydeen men haar onbevaarbur.- Aan haren oever
1,620/Owater.Hetisonsmeltbaarvoordeblaas. ligt Cltopersk,de hoofdstad van hetgouvernebuis)laat in zuren eenegeleiachter,enwordt naentW oronesh,metraim 5000zielen,terwjl
gevonden in Amerika, Finland, Zweden en lanys hare bei
de zjden de vruchtbare,met
Saksen.
welden,wouden en koloniën bedekte CkoperChonia noemde men weleer een gewest dki:cFz: Steppe zich uitstrekt.

aan de zuidoosteljkekustvanhetItaliaansche

schiereiland, hetwelk vöôr de vestiging der
Grieksche koloniën door den stam derChones
bewoond werd. Het strekte zich uitover de
vlakten ront
b m de G01f van Tarente. Men
vond er de steden Locri, Caulonia,Petilia,
Crimisa, Croton, Sybaris, Chone,Tarentum
enz.- Cltono is 0ok de pseudoniem van den

Nederlandschenschrjverfil#er-t-(zlealdaar).
Choniates (NiketasAkominatos),eenByzantjnschgeschiedschrjver,afkomstiguitCh0nis in Phrygië en secretarisvan Alezi'
usCom1:4t1,
9endaarnasacricubiculipraefedus(Overste
do
er
or
slad
ae
pkaLa
me
tj
r)
ne
,n
begve
afro
zs
ir
ce
hrd
,nadatdehogfdstad
was (1204), in
ballingschap naar Nicaea, waar hj in 1216
overleed.SjnerGeschiedenisvanhetGrieksche
rjk'' in 21 boeken,loopende van 1118t0t
1206 en door Zonara'
s vervolqd,bevat vele
belangrjke bjzonderheden en ls door Wolf,
alsmedein deParjsche en Venetiaanscheverzameling van Byzantjnschegesehiedschrjvers
uitgegeven.
Chonos-dlanden(De)vormeneenegroep
aan de westkust van Patagonië tusschen het
groote Schiereiland Tres Montes en heteiland
Chilgd, en bestaat uit een aantalrotachtige,
met bosschen begroeideeilanden,waardeaardappelin het wild groeit.Eenige diereilanden

zjn doorDarwinbezccht.

Chons ofKkoensoe is de naam van eene

Egyptische godheid,den zoon van Ammon en

van Moeqen wordtvooralinThebengehuldigd.
Hj isin deeersteplaatsde Maan-god en als
zoodanig dezelfdeals TApfJ,.Hj wordtechter
00k we1 metden k0p van een sperwer voorgesteld en voor een zoon der zûn gehûuden.
Choor en met Aoor en ehor beginnende
woorden,zie onder Koor en Kor.

Chopin (Friedrich Franz),een uitstekend
te Zelazowawola bj W arsehau in 1810.Hj
ontving aanvankeljk Onderwjs van een B0klavierspeler en componist, werd geboren

hemer, Zywni genaamd, legde zich Onder
Elsner,directeurdermuziekschooltelvarschau,
op het componêren t0e en dee; groote reizen

doorDaitschland,om beroemdeklaviersgelers
tehooren.D00rderevolutie van 1831ultzjn
Vaderland verdreven, zocht hj in dekunst

een middel van bestaan, speelde te W eenen
en te Afûnchen en vestigde zich te Parjs,
waarhj doorzjne- w el w atoverdrevenoorspronkeljke com positiën w eldra grooten
roem verwierf.Zjn ltlavierspelwasongemeen
zacht, gevoelvol en genuanceerd,en de zui-

verheid van zjn aanslag werd algemeen geroemd.Juistwegensdezachtheid en keurigheid

van zjn spelwashj betergeschiktvoorde
salon dan v0or de concertzaal.Merkwaardig
is het, dat de kunstenaar voor zjne vaak
hoogstmoejeljkepassagesslechtskleinehanden
ter zjner beschikking had.In 1839deedhj
t0t heratel zjner gezondheid eene reis door
Italië,en overleed aan zjneborstziekteteParjs den 18den october 1849.Zjne variaties
op een thema uit rD0n Juan (Lacidarem
la manol''hebben bovenalgrooten bjvalgevonden;- voortsheefthj eenelange reeks
van comgositiënin hetlichtgegeven.
Choplne iseeneFranschemaatvoornatte
waren;zj isgeljk aan 0,466 Ned.kan.
Chorda Lynqb.is een plantengeslachtuit
defamiliederwleren.C.$1wm Lyngb.(Fucus
Filum L.
)vindtmen in de meeste zeeën;dit
gewas is glibberig Op het gevoel,taai,veerkraehtig en in gedroogden staathoornachtig.

In verschen toestand is hetoljfgroen,in gedroogden donkergroenrhetheeftbj dedikte
Choper (De)iseene rivierin Europeesch van eene ravenschachtdelenqtevan 1t0t3
Rusland.Zj ontspringtin hetdistrictPensa, Ned. elen wordtin Oost-lndie als bindgaren
kronkelt d00r degouvernementen Pensa,Sara- gebruikt.
t0w , Tambow , W oronesh en het land der
Choregraphie of Ckoreo-graphie is de

Donsche Kozakken langs de steden Balaslow , kunst om dedansiguren metdedaarbjverNowochoperik,Oerjoepinsk,Sotowsk enOest- eischte houdingen,bewegingen enz.doorteechopersk, en stortzich na een sterk gekron- kens aan tewtjzen,evenalsde muziek door
kelden loop van omstreeks 100 geogr.mjlin noten.Men meent,datdiekunstreedsbj de
de Don. Tot hare belangrjkste zj-rivieren Grieken en Romeinen bekend geweest is.Een
behooren de W orûna,deKolytlei,deSawalla, latere uitvinder daarvan is Thoinot drlel.
de Mitkirei,de Arkadak en de Karai.Zj is (een letterkeer van Jeltan Tabourot),diein
eene echtesteppe-rivier,die aan harenboven-. zjne porchesiographie(1589)''deteekensder
lo0p veel breeder is dan aan haren mond

passen onder de dansmuziek schreef. Later

Haar regteroever isbjna overalsteil,hoog hebben Le Fdlilldf (1761),alsmedede dansmet bosschen van loofhoutbezet en metvele meesterBeanohamp haar t0thoogerevûlkomengrafheuvels bedekt, - en haar linkeroever heid geblagt.
meestallaag en boomrjk. Des zomersiser Chorlam bus heet in den versbouw eene
gebrek aan vocht,doch in hetvoorlaarzetzj versmaat, die uiteen trochaeus(choreus) en
hetgeheele da1onderwater,zoodatzjalsdan eenJambusbestaat,dus- w w- ,bjvoorbeneden den mond der W oronametvaartuigen beeld in de regels sBoven in 'thuis W aBhet
bedekt is9die granen,huiden,w0lenz.,naar niet pluis.''
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Choris (Leontj), een verdiensteljk Rus- composition desécolesd'Italie(1808,3dln)''.
Voortsgafhj een aantalclassiekewerken in

sisch teekenaar,werd geborenden22stenMaart
1795 te Jekaterinoslaw in Klein-Rusland,bezocht eerst het gymnasium te Charkow en
begaf zieh vervolgens naar de Académie te

het licht, en schreef onder anderen,als lid
van het Instituut,rluesprincipesde la versifcation de Scoppa.''In 1815 werdhem wegens

Petersburg.In 1813 vergezeldehjdennatuur- .zjnewiskundigekennisderedactieOpgedragen

onderzoeker von .
fiùerq
sfeil op eene reis naar
den Caucasus, in 1815- 1818 Otto ep4 Kotzelf:eop een togtrondom de wereld,en begaf
zich ill1819 naar Frankrjk,waar hj zjn
DVoyage pittoresque autour dumonde(1821-

1823)'qmetfraaje,oorspronkeljketeekeningen
in hetlichtdeedverschjnen.TeParjsoefende
hj zich in hetteekenenopsteen,enl
fgdezich

voortsonderde leiding van GtkardenReynault
op de schilderkunst t0e en reisde md eerstgenoemde naar Rheims om cr eene afbeelding
te ontwerpen van de krooning van Karel X .

In 1827 begaf hj zich naar Zuid-Amerika,

yan het nBulletin d'encouragementpourl'industrie nationale,''en de ministervanEeredienst

belastte hem met de directie dermuziek bj
feesteljkegelegenheden.Bj den terugkeerder
Bonrbonsvan zjnebetrekkingberoofd,stichtte
hj eene muziekschool, die weldra demededingster wasvan hetConservatoire.Van 1815
t0t1817bekleedde hj den postvan directeur
der Académie royale de musique en bragt er
i
n één jaar12 oude en 7nieuwe werken 0j
het repertoire. W eldra echter besteedde hp
zjnekrachtenwederaanzjneeigenestichtinq;
hj noemdehaarConservatoiredemusiquerell-

doch werd er den 22sten Maart 1828 0P e0n gieuse,en na 1830 Conservatoire de musique
togt naar Veracruz door roovers vermoord. classique.Hj bouwdeerin 1826eeneconcertHj heeft een vervolg yeleverd op bovenge- zaal, en als kapèlmeester aan de Sorbonne

noemdereisbeschrjving ln zjne rvuesetpap deed hj zjnekweekelingenelkenzondagstukkenenVh
sages des régions équinoctiales etc.(1826):', To
aj
llAlleyri,Palestrina enz., uitvoeren.
,
na de revolutie van 1830 van laatstterwjlzjn werk rRecueildetêtesetdecosttlmes des habitans de la Russie ete.''na zjn gemelde betrekkinq was ontheven,vattehj
dood in hetlichtverscheen.
het plan op,om ln geheelFrankrjk in de
Chorizem a Labill. is de naam van een kerken en scholen dekorenwederintevoeren,
plantengeslacht uitde familiederLeguminosae waartoehj muziek voorvierstemmigeliederen
of peuldragers;hetOnderscheidt zich dooreen vervaardigde?waarmedehjdoorhetlandreisde.
Q-lippigen,halfs-spletigen kelk,eene buikige Daar de rege
'ring hem niet ondersteunde,zag
kiel der bloeznkroon, een korten, haakvor- hj allengs zjn vermogen wegsmelten,enhj
migen stamper m et een scheeven stempel,en overleedteParjsden 28sten Junj 1834.Van
eene opgeblazenejveelzadige peul.Hetomvat zjnewerkennoemenwjn0g:rMêthodeélémenlage heesters)diein Nieuw-llolland groejen, taire d'hazmonieetdecomposition (1814)'',zooals C.HenekmanniA.Br.metdonker-roode )
1Méthode concertante de musique à plusieurs
bloemen,- C.ilïc#blil- Lab.metgoud-gele partisd'une diëculté graduelle (1817)''- en
bloemen en een purperroode kiel) - C.
rlnombeum A.Br.met een klimmenden stengel
en geelroode bloemenmetpurperroode vleugels
en kiel, - C. spartioides Lodd. met eene

XMéthode concertante de plain-chant et de

contre-point ecclêsiastique (1819)''.Eindeljk
eomponeerde hj vele kerkeljke liederen en

romances; van deze behoort gLa sentinelle''

gele,aan de randen roodqeteekendevlagenz. t0tde volksliederen.
Dezefrujesierplantenverelscheneenzandigyn Chortatzis (Ge0rg),een Grieksch dichter
bodem,eene matigebesproejing en eenewln- uit Creta,leefde waarschjnljk in hetmidden
terY7arnzte van 6 t0t 80 C.

der 17deeeuw en schreefhetdramapE1'opsile'',

Chorographie ofqewesteljkebeschrjving dat in 1772 te Venetië is uitgegeven.Hetis
is de naam der aardrpkskundige voorstelling eene navolging van de Italiaansche ngvelle

vaneeneyrovincieofeendepartement.Hierdoor DGuiscard? eGismonda''.
onderscheldthj zich van de geographie,die Chortlzy Of Cltortizkaâ.a is merkwaardig
debeschrjvingderaarde)envandetopographie alsdehoofdylaatsderDnopsgezindePruissische
die de beschrjvingvaneenebepaaldeplaats- koloniën,mt de omstreken van Dantzig atL
van eene stad ofvan een dorp - bevat.
komstig,aan de oevers van deDniepr.Zp ligt
Choron (AlexandreEtienne),eenschrjver in hetEuropeesch-RqssischgouvernementJekaover de theorie der toonkunsten een jverig terinoslaw op het evenzoo genoemde eiland
bevorder&ar van dezein Frankrjk,werd ge- ill de Dniepr, is door granietrotsen omringd
boren te Caen den 21:ten October 1771,door- en drjfteen levendigen handel met de bewoliep den cursus der classieke studiën aan het ners der nabjgelegene gewesten.Het eiknd
Collége de Juilly en toonde reeds vroeg eene Cl
tortizy is ruim 2 geogr.mgllangen'/ageogr.
groote neiging t0t de toonkunst.N0g vöôrdat mj1 breed en was achtereenvolgens deverhj met noten wist om tegaan,bedachthj bljfplaats van Kozakken, Polen, Tartaren.
voor zichzelven een middel,om demelodieën, Russen en Duitschers.

welkehjhoorde,opteteekenen.Latermaakte Chosaa of Ckosaieten isde naam van eeu
hj zichbekendmetdetheorétischewerkenuit ouden Arabischen volksstam,die deomstreken

deschoolvanRamteau,waarnaBonesihem eene van Mekka bewoonde en lang voor den aangrenzenlooze bew ondering inboezemde voor vang onzer jaartelling de heilige Kaaba in
de Italiaansche meest6rs. Met FïoccM schreef bezit hield, totdat deze door de Koreislieten
hj pLesprincipesd'
accompagnementdesécoles veroverd werd. De Chosleten noemen zich
d'
Ifalie (1804)'', alsmede plues prindpes de afatammelingen van Amroe,en in dedagenvan
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Mokammed leefden zj in twistmetdeKoreis- ning behaalden op 40000 Oostenrjkersonder
hertog Kard 1wlLotharinyen.Daarna maakte
Jieten,t?twelkedezebehoorde.

Choslen was de naam van het vierkante de Vrede van Breslau een einde M n den eerschild,hetwelk de Israëlietische hopgepriester sten Silézischen oorlpg.
op deborstdroog,wanneerhtjhetHeiligeder Chouans noemde mengedurendedegroote
Heilige binnentrad. Het was versierd met 12 Fransche Revolutie de benden, die op den
edelgesteenten, in 4 rjen geplaatst, Waar0P regteroever der Loire en in Bretagne voor
/,
zich de namen bevonden der 12 stararnen. de zaak des Koningsstreden.Jean O/fferdl'
Daarop ofdaarin waren00k deUrim enThum- gewoonljk Ckouan genaamd, een voormalig
mim.Het behoorde t0t hethoogepriesterljk smokkelaar,verzamelde tegen heteinde van
gewaaë.
1793 in de wouden van Pertre en Fougères
Chotek is de naam van een oud-adelljk eene bende ontevredenen - de zoogenaamde
geslacht,welks leden in Bohemen en Oosten- Cltonannerie- onder devaan van hetkoningrjk gevestigd zjn.Hetwerd in 1556 in den schap.O0k in de Vendéevond hj weêrklank,

standdervrjheeren,in 1723 in den Boheemschen gravenstand en in 1745 in dieu der
Duitscherjksgraven opgenomen.Van deleden
noemen wj:
Johann .
Rf
4#p(/',graaf Cltotek '
pps Chotkowa
en 'cp-gzzl.Hjwerdgeborenin1748,bekleedde
aanzienljkestaats-ambten en overleedteW ee-

0n

zjn aanhang breiddezich uitt0tbj Parjs

over een gebied van saeer dan 1000 D geogr.

mjlen.Daarde Chouans verstokenwarenvan
behoorljke wapens en mtmitie,moesten zj
zich t0t rooftogten en nachteljkeoverrompelingen bepalen,doeh zj waren sterk genoeg,
Om een legervan 60000mangeregeldetroepen
nen in 1824:
in gestadlge spanning te houden.Eindeljk
Karel, graaf Ckotek, een zoon van den gelukte het generaal Beaufort in het begin
voorgaande.Hj werd geboren den 23stenJulj van 1794,eene bende van 600 dierm annenop
1783,studeerde te W eenen en te Praag inde te ligten en de papieren van hun opperbevel-

regten, bekleedde desgeljks Onderscheidene hebber, den markies P'uisaye, in handen te
aanzienljke betrekkingen en Overleed den krggen.Daaruitbleekhetvolgende:zuid-Frank28sten December 1868.
rjk wasinkantonsendepartementenverdeeld,
Bohwslaw , graaf Cltotek,een zoon van den

en de soldaten waren onder het bevel van

voorgaande.Hj werd geboren den 4den Julj verantwoordeljke oëcieren geplaatst en t0t
1829, betrad de diplomatische loopbaan en divisiën vereenigd,diedooreenveldmaarschallt
werdeerstlegatieraad teBerljn,toenbuiten- werden aangevoerd.Elke divisie had harekas

gewoon gezant te Stuttgart en in 1870 te 0n haren raad,uit edelen en priesterszamengesteld.Ieder verdediger moestmeteenduren
Petersburg.
Het tegenwoordig hoofd van het geslacht eedbeloven,dathj troonenaltaarverdedigen
is echter Rl
tdolf,graaf Ckotek 11093Cltotkowa zoll.Jean C/lpfztulhield zich metzjne bende
en Ytwzll ,geboren den 23sten Junj 1832. in het woud van Pertre in een h0lgeruimen

Chotek (Franz Xaver),een verdiensteljk tjd verborgen, totdat Beanfort er den zden
Februarj 1794 in slaagde om hen te omsingelen en gevangen tenemen,waarbj Ckonal
t
sneuvelde.Eindeljk werd geheelhetwesten
van Frankrjk in staat van beleg gesteld en
r aan generaalHonh,e 0pen in dewjsbegeerteenwjddezichvervolgens het Opperbevelaldaa'
aan de muziek. Hj Overleed te Mreenen in gedragen.P'tisaye begafzich naar Engeland,
M ei 1852, een groot aantal compositiën - om van TCJJ ondersteuning te vragen, en
waaronder zjne bekende pAnthologie musi- gaf het comm ando over aan den verm etelen
gelukzoeker Dlsote'
uœ,genaam d Cormatin,die
cale''- nalatende.
j hetvoeren van den oorlog nietveelbeChotsjim ,00kCkoozim en Ckotingenaamd, b
is eenebelangrjkeEuropeesch-Russischeves- leid aan den dag legde. De Nationale C0nting en w apenplaats ill Bessarabië, Op den ventieknooptemethem enCkarette(zie onder
regteroever Yan de Dniestr, niet V0r Van dezen naam) onderhandelingen aan, en Corcomponist en muziek-onderwjzerteW eenen,
w erd 4eboren den Qzsten Odober 1800 teLeibisch m Aforavië,bezochthet gymnasium te
Freiberg, studeerde te W eenen in de regten

Kaminiéc.Zi
J*telt 12000 inwonersbehalvedie
der voorsteden.Voorheen -- ten tjdevan de
heerschappj der Turken - W aron0rmeerdan
20000.A1sFel
egenbjeenbelangrjkovergangspunt der nvier,heeft Rusland zich bepverd,

vt
zfizl onderteekende den 9den April 1795 te
M abilais een verdrag, volgens hetw elk de
Chouans de wapens zouden nederleggen ende

Republiek erkennen.Beidepartjenwarenechter geenszins voorllem ens, zich daaraan te

om haarin bezitte nemen,en zj isna1718 houden.Cormatin werd weliswaarkortdaarna
door Fransche ingenieurs zeer versterkt. De in hechtenis genonaen en naar Cherbourg geeigenljke vesting ligt op eene granietrots) bragt, raaardedappere GeorgeCl#p>#cJ(zie
heeft eene 4-hoekige gedaante,is d
Onderdezen naana)enScqbeauœverlevendigden
. 00r hooge
muren en grachten omgeven,en van een4-ta1 den maoed der bende en blevenvolharden.Einl
tisaye met eene menigte
poorten voorzien. In hare nabgheid ligtde deljk verscheen P'

onregdmatig gebouwde stad methare houten Engelschen en Fransche uitgewekenen,en
en leemen huizen.Stad œ1vestingzjntegeljk de Cltolbans schaarden zich in grooten getale
metBessarjbiëin 1812 aanRuslandafgestaan. onderhun aanvoerder.Tochwerdenzjgedurig
Chotusltz,een vlek in Bohemen,ismerk- geslagen,en hun toestandverergerdenog,toen
waardig door den slagvan 1:Mei1742,waarin Ilbelte, na heteindigen van den oorlog in de
30000 Pruissen onder Frederik 11 de overwin- Vendée zjne troepen naar den regteroever
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derLoire deedoprukken.DeaanvoerdersFï>- van dporvindingrjkheid en een fraajen stjl.
%ûlle ,
9Jr./Jen anderen sneuvelden,So@eal
tz Men heeft van hem :pLicontesd'Erec''uitgeen Cadoudalmoesten de wapens nederleggen, geven door Bekker,- rLi contes deCliget'',
Frottlnam de vlugtnaarEngeland,enP'Asaye n0g onuitgegeven,- pLiromansdelchevalier
ging naar Amerika. De Chouannerie scheen de laCharrete''
,t0tden rLancelot''behoorende,
vernietigdtewezen,doch zj werd op nieuw door Dr. Jonekblod in 1850 uitgegeven, in Engelandgeorganiseerd.In1799stakzjover 5Li romans dou chevalier au Lyon'',uitgegenaar F/ankrjk:Frottl voerde bevelin N0r- ven in 1862 door lfolland,-- en rLicontes
mandië, Cadoudal in Morbihan,Bonrmontin de1Graal''of de roman van Pereeval.
Maine enz.,en de opstand had zich reedsuitChrestom atie noemt men eene verzamegebreid t0t op 3 uurgaansvanVersailles,toen ling van prozastukken derbesteschrjversvan
de 18de Brumaire daaraan een einde maakte. eeno of andere natie.Aan eene verzameling
Napoleon zond generaal Brnne meteene ver- van poëtist
shevoortbrengselenderbestedichters
sterking van 30000 m an naar de Loire,en geeft men den naam van canthologie''. De
de benden verstrooiden zich naar alle kanten. Oudste bekende chrestomatieën zjn die van
De bevelvoerders maakten gebruik van de Hell@di'
us uit den aanvang der4de en die van
algem eene am nestie m et uitzondering van Produs uithetm idden der 15deeeuw - beide
Frottl,die gevangen genom en en doodgescho- Grieksche. Bj het herleven der letterkunde
ten werd. O0k in 1814 en 1815 verhiefde zjn uitde werken dervoornaamsteGrieksche
Chouannerie Op beide oevers der Loire het en Latjnscheschrjverschrestomatieënzamenhoofkl.Nuwarenhareaanhangersbetervan wa- gesteld.In den laatstentjdheeftmenervooral
pensvoorzienenw erdendoo1'bekw am em annen vervaardigd voor schoolgebruik.
aangevoerd, zooals Coislin,Andiynl,H.lzlùrvChriem hilde,een oud-Duitschevrouwengeac, Cowrson enz. D itmaal m aakte de slag naam,zamengesteld uitgr'
ima (helm)enAil(.
7'
a
van W aterloo een einde aan die beweging; strjd,alzoo de strjdende met den helm,is
de aanvoerders werden t0t veldmaarschalken eene belangwekkende figuur in de Duitsche
en luitenant-generaalsbenoemd ofOnderdepairs sage,vooralin hetNi
belungemlied(zieonder
opgenomen en alle met rjke geschenken be- dezen naam.)Zj wasdezustervan Guntlter,
koning der Bougondiërs te W ormsjen deze
loond.

Choulant (Ludwig), een uitstekend
den lzden Npvember 1791,wjdde zich eerst
aan deartsenjmengkunde en studeerdedaarna
te Dresden en te Leipzig in de geneeskunde.
Eerstwerdhj geneesheerteAltenburg,daarna
geplaatst aan het Koninkljk ziekenhuis te

gaf haar ten huweljk aan Siegfried.Nadat

Duitsch geneeskundige, geboren te Dresden dezevermoord was,vertoefdezj a1sweduwe

Dresden,en in 1823 hoogleeraar in detheoretische en in 1828 in de practische heelkunde.

Hj werd hofraad!vergezelde in 1837 prins
J'
okœnn op eene rels naar Italië,werdin 1842
rector der Acadêmie,in 1844 medicinaal-raad

aan hetHofvan haren broeder,totdatzjzich
met Etzel in den echtverbond en metdezen

naar Hongarje toog. Na verloop van Jaren
noodigdezj harebloedverwantenuitBourgondië methunne dienstmannen aan hetH ofvan
haren tweeden gemaalen deed een vreeseljk
bloedbad onder hen aanrigten, om den dood
van Sieyfrod tewreken.Zj zelvedooddemet
hd zwaardvan Sieyfried den moordenaarvan
haren gemaal.Doch 00k zj werdgedooddoor

bp hetministérie,en overleed den 18denJunj den ouden H ildebrand, een dienstman van
1861.Reeds tjdenszjn verbljfte Altenburg Dotroh nan Werl.
was hj mede-redacteurvan hetgAnatomisch- Chrism a is de naam der heilige zalf-olie,
physiologisch Realwörterbuch''envan depAl1- die in deChristeljke Kerk eerstbjdendoop,
gemeine medicinische Annalen'' van P%erer. vervolgens bj de priesterwjding en eindeljk
Van zjne talrjke geschriften vermelden wj: 00k bj anderesacramenten in zwang kwam.
nTafeln zurGeschichtederMedidn(1822)'',- Zoodauige zalvin! komt reeds voor bj de
Anleitung zurërztlichenReceptirkunst(1825 krooning der konlngen enbj dewjding der
en 1834)'',- rluehrbuch derspeciellen Patho- priesters in hetOude Testament.In deChristelogie und TherapiedesMenschen(1831,3deuit- ljke Kerk werd zj het eerst aangewend bj
gave1838)'',in hetNederlandschvertaalddoor de Ebionieten,en laterkwam zjeralgemeen
dr.L.x4.D Cohen,- en rAnleitungzurërztlichen in gebruik ,evenals de hand-oplegging.Beide
Praxis (1836):'.Voortsbezorgdehj eene uit- handelingen waren zinnebeelden van de uit-

gave der werken van Benvenuto CdJJIi,en storti
ng van den heiliyen geest,maarwerden
schreefeeneopera,getiteld:sLibussa,Herzogin reeds vroeg als gehelmzinnige middelen beschouwd, om dien geestvan den één op den
v0n Bëhmgn (1823)''.
ChrestlenB de Troyes, een dichter,die ander te doen overgaan. Na het einde der
in de 12deeeuw inhetnoordenvanFrankrjk 2de eeuw geschiedde de zalving meer enmeer
leefde.behoorde ert0thetgevolgvanPltLl%
à- uitsluitend door bisschoppen) a1s de dragers
y$l#van Flzl:,graaf van Vlaanderen,en over- van den heil
iren geest.Oorspronkeljkbestond

leedin 1191.Hjbehoordet0tdemeest-gevierde hetchrisma u1tzuivereoljven-olie,en zo0is
dichters zjner eeuw, doch van zjnevoort- hetbj den d00y0ok n0g in den Roomsch-en
b
rengselen zjn slechts6t0tonsqekomen;zj Grieksch-Katholleke Kerk.Reedsvroeqechter
berusten in handschriftop deNatlonalebiblio- w erd die olie m et geurige zelfstandlgheden
theek teParjs.Hj Ontleende zjne stofdoor- vermengd en daarna bj devorming,depriesgaans van den saqen-kring der Tafel-ronde, terwjdlng,de laatstebediening en de conseen on4erscheidde zlch bj debehandelingdaar- cratie V&n altaren en kerken gebruikt.Bj de
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K Katholieken wjdt Jaarljks op Groenen zjde t
letoeëiyening daarvan doordemenschDonderdag de bisschop hetchrisma voor het heid en hethleruitvoortvloejendgodsdienstig
reheele bisdom ,- en in deGrieksch-Katho- leven.HetChristendom wjstden menseh als
llekeKerk doethetdepatriarch.Detûediening individu op hetideaal,hetwelk hj in Chrisvan het chrisma geschiedt in den vorm van tus en in G0d zelven leertaanschouwen,een kruis,en voorheen was het dealgemeene het wjst hem tevens, a1s deeldermenschid, op de ideale volkomenheid van deze.
gewoonte,datGegeloovigen nahetontvangen he
van ditteeken eemgentjdeen wittendoek- Het Christendom heeftalzoo de bestemming,
de chrismale - om het voorhoofd droegen, Om de geheele zamenleving in alhare toeom deFntwjding vanhetchrismateverhoeden. standen,instellingen en deelen tedoordrinyen
Chrlst (Joseph Anton),een verdiensteljk en daarop dengoddeljkenstempelderheiliglng
tooneelspeler, werd geboren te W eenen in te drukken.Vandaar het denkbeeld van een
1744? ontvlugtte als leerling hetgesticht der Koningrjk Geds,hetwelkdestichterdesChrisJezukden en nam als huzaar deel aan den tendoms Op aarde wilde doen verrjzen.Dat
Zevenjarigen 0orlog.Daarna tradhjheimeljk Koningrjk,waarvan alle menschen burgers
in den echtmetJonkvrouwe Peootoda Oodft
z moesten worden, zou zich niet kenmerken
uitLissabon,en werd in 1765 lid van een t00- door uitwendige vormen, maar d0or eene
neelgezelschap.MetDöbbelinvervuldehjin1777 aanbidding in geesten in waarheid,dooreene
te Berljndeeersteminnaars-rûllen,voortsdie qpmeenschap metG0d in hetlichtderreinste
vanJongeheldenenridders,werdin1778inde llefde, waarin degene w andelt die naar de

plaatsvan BroekmannnaarHamburggeroepen, volmaaktheden streeft desAllerhoogsten.Het
begaf zich achtereenvolgens naar Leipzig, h
loofdbeqinselin hetFhristendom ishetge-

PetersburgenRiga,enverloorhierin1784zjne jkvormlg-worden zjner beljders aan God,
echtgenooteen eenezeerbeminneljkedochter. die zich als een vader openbaart,zoodat de
In1790 washj verbonden aandenNationalen menschen, als zjne kinderen, als van zjn

schouwburg te Mainz, in 1794 aan een t00- gesl
acht en naar zjn beeld reschapen,van
neelgezelschap te Praag,waarmede hj eerst heerljkheidt0theerljkheidOpkllmmenenzjner
naar Dresden en toen naarLeipzig vertrok. waardi
q wandelen.Ditmoetvooralbljkenin
Hiervierdehtlden 14denSeptember1815zjn hunne llefde,die het wal-e!schoone en goede
so-jarig kunstenaarsfeesten overleed teDres- omvat en de Christenen ln de eerste plaats
den in 1824.Hj waseen uitstekend kunste- met 0od, wiens wezen liefde is,en vervolnaar,die met weinighulpmiddelendehevigste gens methunne medemenschen,methen kinhartstogten levendig,maarzonderoverdrjving deren van denzelfden vader,op het naauwst
wistvoortestellen.- ZjnedochterI'
rederike verbindt. Z00 vormt de geheele menschheid
zsfoild/f: Jbsephâne,geboren in 1785 en later eeneheiligevereenigingvanbroedersen zusters.
gehuwdmetSohirmer,wasgeruimen tjd een Christus heeft geenszins leerstellingen gegesieraad van den hof-schouwburg te Dresden, ven,maar den mensch opmerkzaam gemaakt
en Ovèrleedaldaar den 3lsten Maart1833.
Op zjne bestemminy en hem tevensinzjn
Christelkke Hervorm den , zie lTer- eigen persoon het ldeaalaangew ezen, waarlppl--isot?.
naar hj zich moest vormen.Hj noemtzich

Christen (Joseph),een Zwitsersch beeld- daarom bj uitnemendheid den zoon van God

houwer,geboren in 1769 te Buochsin Untem

en roept alle kinderen Gods Op,om t0t de

walden, oefende zich in zjne Jeugd in het hoogte zjner volkomenheid Op teklimmen.
snjden van heiligenbeelden, dieren enz.uit Hj nam in zjne dagen demenschen,zooals
hout, legde zich vervolgens bj den portret- ze waren, m et hunne gebreken, dwalingen
schilder W '
lirseltte Luzern op de teekenkunst en vooxoordeelen,maar hj zocht hen daarvan
t0een toonde reedsvroeg zjne bekwaamheid trreinigen.Hj verbrak dedoode vormender
d00r het vervaardigen van een meer dan 1e- zlnneljkheid en drukte den stempelvan zjn
vensgroot beeld van den heiligen Noolaas'tm i geest Op de gewaarwordingen en de heiligste
der J?Jv:en van 4 groote leeuwenkoppen,die behoeften des harten.
op eene brug te Luzern werden geplaatst.
Hetis alzoo duideljk,datwj hetChrisVan 1788 tot 1791 genoothj het onderrigt tendom als eene godsdienstder volkomenheid
van Trlppel% te Rome,w oonde daarna eerst mœgen beschouwen, alishet0ok in de ver-

te Ziirich en tq Stans,vervolgensteBernen
vestigdezich emdeljk teBasel,waar hj een
groot aantal borstbeelden, medaillons enz.
leverde.In 1791ontwierphjhetgedenkteeken

schillende wjze,waarop hetdoordemenschen
opgevaten beleden wordt,nietvoorallen eene
volkomene godsdienstte noemen.Geljk het

Ohristendom voorts het geheele wezen van
voor Eseher f0/1Bery uitZiirich,op den C01 den mensch doordringt, z0o streltthet zich
de Balme Om het leven gekomen?alsmede de uit t0t alde uitingen van 'smenschen geest,
fraaje groep rAngêlica en Medor'',welkehem t0t den Staat,tOtdewetenschaptt0tdekunst,
grooten roem bezorgde.T0tzjnemeestgepre- zonder echteraan deze hunne zeifstandigheid
zene borstbeelden behooren die van Geszner, te gntnemen ofer iets van zjneeigene zelfstandigheid aan ten Offer te bl
-engen.Omdat
Rans'
ppl Hallwyl,Pestalozzien Pffel.
Christendom (Het)isdegodsdienst,door het Christendom geene vormen kent,kan het

Jez'
ts O/lridfl,
g (zie onder Jezusl gestichten jegens allevormen - mitsdezenietdoodeljk
Omvat alzoo aan de eene zjde deleer,de zjn voor den geest- verdraagzaam wezen,
instellingen en beloften, dool- Hem aan de maar tevens zoekt het Op elk gebied de v01menschheid geschonken, en aan de andere komenhdd te bevûrderen.Daarbj belemmert

426

CHRISTENDOM.

het geenszins deindividuéle vrjheid,zoodat
een opklimmen in volmaaktheid steeds vergezeld gaatvan strjd,waarin detegenstandvan
dwalinr,vooroordeelen zondet0teenevolharding prlkkelt,die de overwinning wegdraagt.
Uit deze opmerkingon kan men de geschiedenis van het Christendom verklaren. Het

beelden omtrent 'smenschen bestemming n0g
we
J inig waren ontwikkeld, droeg 00k de .1e-

pt?
#'
p:r'
ppJ.
/..
g (zie onder dit w00rd) nlet
weinig bj t0tzjne verspreiding.Tegeljkmet
deze traden bj zjne aan vormen gebondene
beljders 0ok meeren meerbepaaldevormen
tevoorschjn.Deleer,hetgeloot',deinrigting
der kerk, het Christeljk leven - datalles
ontving eenemeerqejktegedaaute.Menhield
oecumenischeconcillën(algemeenevergaderingen),waarinhetonzekeret0tzekerheidwerdge-

nieuwetjdperk,waarin allemenschen,zonder
onderscheid van volkeren of stammen,zich
t0t één koningrjk zouden vereenigen,werd
ingewjd in den tempelteJerusalem op het
eerste ChristeljkePinkstertbest.Aldaarverrees bragt. In de W estersche Kerk handelde men
lId en over zjne
de eersteçemeente der geloovigen,datisder- over de natuur van CArï.sf'
zulken, dle met volkom ene Overtuiging des plaatsindeDrieëenheid(zieonderCltristologiet)
gemoedsaannamen,w at dool.Cltrist'
usaan de en ill de Oostersche over (
le betrekking van
menschheid verkondigd was.W eldra werd de Gods genade t0t 'smenschen vrjen wil(zie
ltyltstin'
us en Pela-qiust.00k de Oudaanvankeljkenaam dier geloovigen,nameljk onder A'
die van Gallilaeërs ofNazareners,teAntiochië Perzische dualistische(tweeledige)voorstelling
door dien van Cltristenen vervangen.Al dade- van een G0d en een Oorspronkeljk boosweljk slootzich hetChristendom ,wegensgemis zen werd op den voorgrond geschoven en in
Van 0011 eigen Vorm , aan tW 00Yo1*men aan: het gel
oofoygenomen,- denaauwgezetheid
vooralonder deleiding van Pdr'
us ontstonden van h:t Chrlsteljk leven veranderdein eene
de Israëlietisch-christdjke gemeenten, wier verachting der wereld, - de eenvoudigheid
leden zich hielden aan de Mretvan M ozes,en
onder die van Paulus de Heidensch-christeljke, wier leden alle Israëlietische instellingen verwierpen, maal. des te meer den
invloed ondervondenvan Heidenschegebraiken
en Heidensche wjsbegeerte.Beide rigtingen
vereenigden zich echter tegen heteinde der
2de eeuw d00r wederzjds watt0e tegeven

der eeredienst werd naar het voorbeeld der
Jerusalemsche tempeldienst,dooreenzamenstel
Van

plegtigheden vervangen, -- d00l? 0n

avondmaal verkregen, in plaats van zlnnebeelden te wezen.eene geheimzinnigekracht,
de gedachtenisfeesten namen toe, - de

martelaren werden heiligen,- en derlans,
schitterend Om het hoofd van den Cltmst%œ,

en vooral door de gemeenschappeljke leer, wierp zjnestralen desgeljksop M arla.Tusdat Christus a1s een mensch geworden wezen schen die vormen was ruim te genoeg voor
van hoogeren rang (l0g0s)moestworden ge- velerlei bjgeloovige,dweepziekeen grof-zinhuldiçd. De vereeniging der Heidensche en neljkevoorstellingen.
Israëlletischerigting wastevensdie vanalge- Uit een drietal denkbclden,nameljk die
meenheid,welke eene algemeene verspreidlng der eenheid, der alleenzaligmakende kracht
van het Christendom ,en van eenheid,diehet en der onfeilbaarheid van deKatholiekeKerk,
vaststellen eener bepaalde leerbeoogde,welke ontstond de pheerschappj van den Heiligen
laatste dan als de alleen ware m oest worden stand (Hiérarchiel''. De bisschûppen werden
beleden. Hieruit ontstond wederom de pries- opvolgers der apostelen, en onderhen werd
terljke stand, als bewaarder dier leer en in het W esten de eersterang (hetprimaat)
als bj uitnemendheid begiftigd m et den hei- toegekend aan den bisschop te Rome,dien
ligen geest,en tevens de uitsluiting van alle men eralsopvolgervanPetr'
usena1serfgenaam
andersdenkenden uit de Katholieke of'alge- van diens gezag beschouw de.Na een hevigen

meene Kerk. Niet de vrjmaking des geestes,maardeonderwerpinq van dezen aan de
priesters,- niethetvernletigenderzelfzucht,
maar der vrjheid vanwil,- nietdeverheerljkinq des aardschen levensdoorliefde en ge-

strjd metdeHeidenschepriesters,deHeidensche wetenschap en het Heidensche staatsgezag,werd hetChristendom eindeljk doorConstantt
jnI en Tlteodosins I t0tstaats-godsdienst
verhaven, en hierdoor ontstond een nieuw

regtlgheid,maar de versmadingderwereld,- Romeinsch rjk.Nu betoonden deChristeljke
niet deverzoening van den geesten het stof, yriestershunneonverdraagzaamhei
dnietalleen

maar hunneverwjdering- ziedaarhetken- Jegens andersdenkenden, maar00kjegensde
merkend verschil tusschen het Christendom , kostbaarste gedenkteekenen van Heidensche

geljk hetdoorJezu,
qverkondigd was,en het kunst en wetenschap.HetnieuweRomeinsehe
Christendom,geljk het tegen heteinde der rjk moest een Christeljke Staatwezenjen
2deeeuw werd opgevat,terwjlvoortsChristus Constantl
jn verklaarde, dat het oordeel der
zelf niet gehuldigd werd als het ideaalder priesters het oordeel Gods was. Hj schonk
menschheid, maar als een mensch geworden aan deKerk vrjdom vanbelastingenenvande
hooger wezen.Geen wonder?datdaarbj de krjgsdienst,eene eigeneregtspleging en een
aanvankeljk ztliver dcmocratlsche vorm der groot aantal andere voorregten! zoodat de
gemeenten een aristocratiséhe werd, en ten

hiérarchie zich eerlang in hetbezltzaggesteld

laatste al de beljders van hetChristendom

van grooteschatten,terwjlzj tevensaanden
Keizer veroorloofde, de teugels van het wereldljk oppergezag in handen te houden.Een

zieh voor den w il van een monarch - en
welvan een monarch op geesteljk gebied moesten buigen.
BehalvedeeigenaardigevoortreFeljkheidvan
het Christendom in een tjd,waarin dedenk-

en ander wasechter niet in staat,te verhinderen , dat vele Heidensche denkbeelden in
de Kerk binnenslopen en datvele uitwendige
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plegtigheden der Heidenen er eene plaatsvonden. Vooral in het Oosten - het land der
weelde - cmgafzich de hiérachiemetgrooten
luister, en hetpatriarchaatte Constantinopel
was er weldra hetmiddelpuntder Kerk.Het
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akker van het gezond verstand; het nadenken over velerleiverborgenheden ontwikkelde

er den geest,en de wetenschappeljke voortbrengselen van hetOude oriekenland enRome
werden ermeeren meerop prjsgesteld.Het

Christendom verspreidde zich Tan dâârnoordwaarts naar Skandinavië en oostwaarts naar
de Slawische landen. De najver van den
paus en van den patriarch te Constantinopel
veroorzaakte in 1053 eenescheuringderKerk,
van de 4de t0t de 8ste eeuw dcar debesluiten wier 2 deelen zich voortaan metdennaam van
der Conciliën en de vogrschriften der Keizers Roomsch-ltatholieke(Latjnsche)en Grieksch-

werdmetdeKeizerljkewaardigheidverbonden,
en hierdoor de Kerk t0teene Hof-kerk vernederd,dienietvrj bleefvan desmettenvan
het Hof, en vervolgens de krachtverloorom
zich op tehelen uitden toestand,waarinzj

gebragt was. Haar 10t was en bleefmet dat Katholieke (Grieksche) bestempelden.In het
Oosten Ontstond voorts de worstelingtusschen
van hetByzantjnscherjk verbonden.

Hooger trap van ontwikkeling bereiktehet het Christendom en den Islam , en eerstreonafhankeljk van het staatsyezag,Ja, het van Constantinopeldoor debekeering van4estreefde er naar, ditlaatsteinzlchoptenem en. heelRusland.Hetei
genaardijevanhetChrlsRome was er hetm iddenpunt der Kerk,en tendom in de middeleeuwen lseeneonbeperkte
vanhier breidde deze zich aanvankeljk uit heerschappj van hetgevoel!zoodathetzich

Christendom ln hetW esten.Hethield er zich noemde stelde zich schadeloos voor hetverlles

over Italië en vervolgens over Gallië en Germanië, waar krachtige)doch wcinig ontwikkelde volkeren in de 3de en 4de eeuw het
Christendom begonnen aan te nemen,hetwelk

in zjn toenmaligen vorm,in den rlanszjner

wonderverhalen en plegtigheden,julstgeschikt

zooweldooreenegrof-zinneljkealsdooreene
ideale rigting onderscheidde. De zinneljke

vroomheid geloofde in Zlerleiwonderen,vernederde de godheidt0tmenscheljkegewaarwordingen,vergoodde den menseh enhuldigde
vooral de moeder van Jezus als de maagdeljke moeder Gods.Men verachtte de wereld
en leidde in de kloosters een weelderig leven.

was, om indruk te maken op die ruwe gemoederen.Hetwerd omhelsd door de Gothen,
Vadalen, Suéven, Bourgondiërs en Longo- De eeredienst vermeidde zich in zinneljke
barden,en voorhen neemteennieuw tjdperk, vormen, en de geheele godsdienst werd a1s

datder Christeljke beschaving,eenaanvang, het ware in de mis geconcentreerd,terwjl
hoewel vele Heidensche gewoonten,plegtig- bouw- en schilderkunst zich in dienst der
heden en vooroordeelen ingewjzigdegedaante Kerk ontwikkelden. Naast het onfeilbaar gein hetChristendom werdenOpgenomen.W eldra
zag de Kerk,a1s vertegenwoordigster vanhet
Christendom , zich genoedzaakt,hare verhouding te regelen t0t het Keizerschap.Reeds
Karel de Grppfd beschouwde zich als het0pperhoofd der Christenheid,zoowelin geeste-

zag der Kerk ontstond eehter in descltolastiek

dat der vrje gedachte) doch daartegenover

verhief zich de mystiek,als de vertegenwoordigster van hetgevoelsleven en vandedweepzieke verbeelding.De eerste ontaardde even-

we1in haarklovel
'j,doch bj hetherlevender
ljken als in wereldljken zin,doch dePaus classiekeletterkunde in de 15de eeuw jdiehet
verklaarde,datniemand andershetOpperhoofd humanismus of eene algemeenemenscheljke
wasdan hj,en datzjngezagz00hoogboven ontwikkeling bevorderde,Ontstondallengsbuihetstaatsgezag stond als het hemelscheboven ten dehi
érarchieeenewetenschappeljkemaqt.
het aardsche.Datstreven der hiérarchie,om Devolkeren begonnen hunnemeerderlarigheld
zich boven Keizers en Koningen te plaatsen, te gevoelen en de voogdjschap moedeteworvinden wj dooralde middeleeuwen en ver- den eener Kerk,die ver van de oorspronkeoorzaakte den strjd tusschen Rome en de ljke eenvoudigheid des Chrisdendoms was
Duitsche Keizers, die vooral woedde in het af
keweken. Er werden poqingen aangewend,
tjdperk derHokenstatfenjten voordeele van om haar te hervormen; d1e pogingen gingen
Rome scheen te eindigen) doch ten gevolge gedeelteljk uit van tegenstanders der Kerk,
had,dat de Staat zich meer en meertotzelf- wier revolutionaire bewegingen weldra door
standigheid verhief.D aarm ede washetstreven de inquisitie werden onderdrukt(Arnolt
listen,
van de pausen verbonden naar een onbepaald Kat
har
en?
gede
elte
ljkzustersvan den vrjen geestenz.
),
van bûzadigde kerkleeraarsjvan
ezag in de Kerk, hetwelk zich vooralten
wel
ke
s
ommi
ge
n
de
Ke
r
k
i
n
de
Ker
k
wi
l
de
n
ttdevan Innoeentius III (1198 t0t1216)openbaarde. Ongehoorzamen werden met ban en hervormen,(Pierre#'
a#.
Ws Gerson,frJ.
:pl?
x.
:),
interdictgestraft.De Kerk,als opvoedsterder terwjl anderen, verontwaardigd over devervolkeren en in hetbezitvan allegeesteljke, valsching des Christendoms in do Kerk,zich
tjdeljkeen eeuwigevoorregtenengaven,was geheel en al van deze wilden afbcheiden
de voornaamste magtin de middeleeuwen,en (Wicl
qtqWkà'
z,Llttâer,Z'
'
l
t;
1.
t
#b,Calvyn,Menno
almoest zj nu en dan bukken v00rruw ge- Simons).Die pegingen,Om zichvgndebanden
weld, toch bekleedde zj eene eersteplaats der llerk l0s te maken gelukten door de
in de harten der geloovigen.
Hervorming (zie onder ditwoord)in de 16de
te Kerk bleof
Inmiddels werkte de magt derdenkbeelden, eeuw. De Roomsch-Katholiel
op den bodem des Christcndoms onder de echter haargezag handhaven;wèlhad zjop
massa der latere vormen verborgen, onweder- het Concilievan Trente (1545tot1563)veel
staanbaar op de gemoederen ;erbewûnersvan ink
'
hareverordeningen gewjzigd,doch zjhad
Midden-Europa. Er viel goed zaad op den tevens op hare mlddeleeuwsche leerstellingen
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het zegel der onfeilbaarheid gedrukten die behoudtvoordemenschheidzjnehoogewaarde
van hd Protestantismus als dwalingen met en zjn degeljken inhoud,alishetook,dat

hetdoemvonnisgebrandmerkt.zjgevoeldezich dezeop verschillendetrappenvanmenseheljke
dan 00k verpligt,de afgedwaalden dooroverreding of geweld in den schoot der Moederkerk terug te brengen, waartoe de pas gestichte orde der Jezuïeten bereidvaardig hare
hulp verleende. De aanhangers van hen,die

beschaving zich in verschillende vormen ver-

toont. In dezerigting schrjden de vrjzinnige
vereerders van het Christendom in onzedagen
voorwaarts; zj zoeken hetaan de dorrestelselzucht te ontrakken, om het dienstbaar te

opwetenschappeljkegronden deleerderKerk maken aan de opvoeding der menschen t0t
bestreden (Hermesianen,Jansenisten),werden waardige kinderen Gods.

vervolgdenverdrukt.DepogingvanJ'
ozfllj

Grootis deiuvloed van het Christendom t0t

sten sloten nu concordaten m et den Paus,em
de betrekking tusschen de Kerk en den Staat
te regelen.
Het Christendom had alzoo in hetProtesflzlflzzll.s een nieuwen vorm verkregen.Dit
laatstebreiddezichweldl-auitOverhalfDuitschland, Zwitserland,de Nederlanden,Engeland
en Schotland,Denemarken,Noorwegen,Zwe-

weldadige liefde,die ziG ln duizendegestichten t0t leniging van den nood der hulpbehoe-

om de Kerk op zjn grondgebied van den in- bevordering van bescbaving en verlichting,t0t
vloed van Rome 10s te rukken en haar t0t ontwikkeling van het echt-menscheljke en
eene school voor volksverlichting te verhef- tevens van hetgoddeljke in den mensch.De
fen, leed schipbreuk, doch zjne groetsche opbeuring der vrouw uit een toestand van
gedachte bljftvoortleven.Onderscheidenevor- vernederlng, de afschaënq der slavernj,de

vende openbaart,hetaankweekenvanzedeljkheid en deugd,- datalleshebbenwj aan
het Christendom te danken, - en het is te
verwachten) dat het in n0g edeler gedaante
0ns van den geesel des oorlogs,van overdrevene weelde aan de éône en diepe armoede

den,een grootgedeelte van Frankrjk,van aandeanderezjde,en vanallekronkelingen
Hongarje en van Polen,doch verdeelde zich van den logen verlossen zal.Daarom bejveren
aanstondsin tweegrootekerkgenootschappen) zich velen,om buiten 0ns werelddeelde HeidatderHervormden (d00r ZwinglienCalri
ht) denen bekend temakenmetdevoorregtendes
en dat der Luterschen (door Iuutl
teren M e- Christendoms,diedoorslechts300millloen zieIcwcAfor).In 0nsVaderland schootheteerste 1en - Omstreeks '/vdevan debevolking der
het voorspoedigst w ortel, 011 daarnaastOnt- geheeleaardr - worden genoten.
wikkelde zich dekleinekerkgemeenschap der
Christenlus (Joannes),geborenteCremDoopsgezinden onder de leiding van M enno pen bj Gliickstadtin Holstein,studeerdeeerst

Simons,en vervolgens die der Remonstranten. aan Duitsche hoagescholen,vervolgensteLeil)e Prûtestantsche Kerkgenootschappen,h0e den,vertrok in 1628 of1629 naarFrankrjk,
00k genaamd,k'Fazaen intussehen daarinaan- en vestigde zich daarna teAmsterdam entoen

vankeljk ûvereen,dat de Bjbelbeschouwd te Rotterdam,waarzjne regtsgeleerdevoormoest worden als de eenige kenbron en het lezingen hem den titel van hoogleeraar beeenig rigtsnoer voorhetChristeljk geloofen zorgden.In 1637 werdhj in die betrekking
leven,en dat hetvrge onderzoek des Bjbels naarDeventerberoepen,waarhj2-maa1rector
Kûoest Tvorden gehandhaafd. Ieder Christen magnifcus werd,in 1648 naar Harderwjk,
werd daardoor bekleed saet de bevoegdheid, en in 1659 naarAmsterdam,waarhjin1672
om de gewjde schrift uit te leggen,en het overleed. Behalve een aantal porationes)disis daarom niet vreemd, dat er allengs een sertationes,epistolaeen carmina'',schreefhj:
groot aantal Protestantsche secten ontstond. DTabulaeinstitutionum imperialium '',- pExerVelevan diesectenhebbenhuntoenmaliggeloof citationes juridicae'', - rDissertationes de
în beljdenisschriften nedergelegd en alzoo ge- Jure matrimonii'',die bj herhaling uitgegeven
deelteljk hun eigen beginselmetvoeten ge- enCh
terll
omeopdenindexgeplaatstwerden)enz.
treden door aan anderen op te leggen, te
lstlaan. onder dezen naam vermelgelooven, watzj voorwaarheid hielden.Na den wj:
geweldige tw isten over de leerstellingen in de
Eenige Koningen '
tl
1l Denemarken,teweten:
16de en na eene dorre,onverdraagzam e regtCkristiaan T) koning van Denemarken,
zinnigheid in de 17de eeuw ,volgde inde18de Noorwegen en Zweden.Hjwerdgeboren in
een tjd van critiek, van begpiegeling,van 1426,en ontving de Deensche kroon in 1448,

worsteling tusschen hetoudegeloofendejeug- nadat hj te W iborg de 14artikelsdercon-

dige wetenschap,tusschen rede en openbaring. stitutie bezworen had.Later,nadevlugtende
Herdc enSchleiel'
macherzochtendieworsteling nederlaag van koning KarelA%pe#.
:ez/,werdhj
in eeneverzoening op te lossen.Zjhebbende koning van Zweden, en in 1460 a1s hertog
godsdienstige verlichtinggeredvandenafgrond, van Sl
'eeswjk en Holstein teRipengehuldigd.

waarin zj dreigde weg te zinken,en tevens Slechts 2 Jaar bleef hj in het rustig bezit
(encyclopœdisten),dieeennoodlottigeninvloed hem opgelegde belastingen,zjneOneenigheid
had op het Christeljk leven.Voortshebben met den Zweedschen aartsbisschop Bengtson,
ztj de grondslagengelegdvooreeneChristeljke dat alles bragt in 1463 de Zweden tot het
w ereldbeschouwing, die aan de ontwiltkeling besluit, om de kroon terng te eischen.K arel
van 'smenschen geest de grootstevrjhcidver- Knoedsen stelde zich aan hethoofd der olztegunt, zonder daarbj te vervallen tot onver- vredenen,en de langdurigeworstelingeindigde
schilligheidJegenshetChristendom.Ditlaatste in 1471 met de nederlaag van Cltristoan in
Van eene elders heers3hende ligtzinnigheid van aldie landen.Zjneverkwisting,de door
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den slag bj Brunkberg.Meervoorspoedhad
hj in zpne Overige Staten,ofschoon 00k hier
zjne grenzenloozeverkwistingaanleiding gaf
t0t menige ongelegenheid.Hjverpandde bj-
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deed hj Zweden (
borden Rjksraad vooreen
erfeljk koningrjk verklaren,verkondigdeer

de invoering der Protestantsche godsdienst en
liet zieh te Stokholm kroonen.Daarna nam
voorbeeld in 1468 aan Jacobus fff,koning jjP
.* wraak op de aanhangersvan kYten Sflre
V3n Schotl
and toen deze zjn schoonzoon en rigtte het pstokhnlmsche bloedbad''aan,
werd, de Oxkadische eilanden als waarborg hetwelk aan 600 personenhetlevenkostte.Van
Y00r een bruidschat van 60000 gulden,ver- di
en tjd afwasechterallevoorspoedvanhem
volgens 00k het NoorweegscheeilandHetland? geweken.Gustaa
f Wasaontrt
lktehem Zweden
en stûnd ze later af,omdathj zenietk0n en beklom er in 1523 den troon.De adelvan

inlossen.Vonrtsdeedhjkostbarereizen,maar Jutland ontsloeg zich op eene vergadering te
Y wee: 00k eene weldaad aan zjn rjk dot)r W iborg vantrouw en gehoorzaamheid jegens
de gtichting der universiteit te Kojenhagen hem , en hoewel deboeren en burgerspartj
(1478). Naauweljks durven wj hlernevens voor hem kozen,nam hj den zosten April
vermelden, dat hj 0ok de insteller iBvan 1523 jlings de vlugt naar de Nederlanden,
de Olifants-orde. Hj overleedden 22sten Mei waarna de Denen hertogFrederikeglDleeswqk
1481.

t0t Koning van Denemarken en Noorwegen

Cltrlstiaan JJ,bjgenaamddeWnozc.Hjwerd kozen.In de Nederlanden door den Keizeren
geboxen te Nyborg op Funen den zdenJulj dotl1- andere R .Katholieke m ogendheden aan1481 en zag zich reeisin1487inDenemarken, gemoedigd,koesterde Ckristoan de hoûpjdat
in 1489 in Nool-wegen en in 1499 in Zweden hjdoorhetvlejenderR.Katholiekendentroon
t0t trûonopvolger gekozen.Hj wastoegerust zou kunnenheroveren.In 1531 landdehjdan
metvnortreFeljkegaven,maartevenshetslagt- ook meteenevrjaanzienljkevlootin N00roler eener verwaarloosde opvoeding.Schoon wegen en streedaanvankeljkzeervoorspoedigj
hartstûgteljk van aard,lietmen hem zonder zoedat de gevolmagtigden van Frederik fzich
leiding opgroejen,terwjlzjn vader hem nu geneigd toonden t0thetaangapn van een veren dan m et oùverstandige hardheid tuchtigde. drag en hem een vrjgel
eidegaven,waarmede
Zjnehartstogteljkheid Openbaaxdezichvooral hj in Julj 1532 op dereedevanKopenhagen
rederik echter wilde van geen
00k in 1502, toen zjn vaderhem a1sstad- verscheen. I'
houder naar Noorwegen zond,om er een 0p- vrjgeleide weten; hj nam den vorstgevanroer tn beteugelen;hj deed ditop zulk eene gen en hield hem Op het kasteelSonderburg
geweldige wpze, dat hj de toegenepenheid in bewaring.Hiersmachtte Clbristiaan 17jaar
der Noren vooraltjd verbeurde.In dlentjd in 4en kerkerqeerst Cltriztiaan fffvexbetexde
knoûpte hj een minnehandelaan metpMooi zjn toestand door hem te doen overbrengen
Dyveke'',de dochtervaneeneHollandscheher- naar Kallundborg,waar hj in 1559 overleed.
bergierster te Bergen, en die twee vrouwen

Cltristiaan Tf.f,koning van D enemarken en

den, een zoon van I'
rederik 1.Hj w erd
haddçn een noodlottireninvloedopzjnedaden, Zwe
de ée
'ne a1s zjne mmnaxesen de anderea1s geboren in 1503 en bekwam eerstin 1536het
de pDeensche ministeres'' zooals men haar
noemde. Dit gaf aanleiding,datde adelhem
in 1513 bj het aanvaarden van den trûon t0t
de onderteekening noodzaaktevaneen verdrag,

rtlstig bezitvan den troon.onderzjnbestuur
wertldeuniversiteitderhûofdstadaanmerkeljk

vexbeterd en trad Denemarken t0e t0t het

Schmalkaldisch verbond (1538).T0tgrootnadathem van nagenoeg allekoninkljkeregten deelvoor zjn gezag schonk hj aanzienljke
beroofde.Daar hj het hagcheljke van zjn gunstbewjzenaandenDeenschenadel,terwjl
toestand gevoelde.vooralmetbetrekking tot hj zich om deNoorweegschenietbekreunde.In
Zweden,waar Sten ffv:deJblJer:alsrjks- een 00r10g gewikkeld metKarelF;bestookte
bestuqrder regeerde, zocht hj doer aanzien- hj dezen op dekustvan Vlaanderen enbragt
ljke verbindtenissenzjnemagtteversterken. hem door het sluiten van de Sond groote nat overigewas hj eenbevorHj huwdein 1515metElizabetl
t,eenezuster deelen toe.Voor '
van keizer Karet F,en slootverdragen met deraar van handel en njverheid,en overleed
de vnornaamste vorstenhuizen s'an Europa.D e den lsten Januarj 1559.
plotseljke dood van Dynekeherschiep hem in
Christiaan .
TT'
r,eenderroemxjksteKoningen
een dwingeland; voor en na m oesten erhet van Denemarken.Hj waseenzoonvanI'
redeschavotbeklimm en,envnnralinZweden vloeide '
rikIhwerdgeborendenlzdenApril1577enonthetbloed bj stroomen.Verdeeldheid tusschen ving eeneuitmuntendeopvoeding.Zjnespreuk
Sten tvflre en den aartsbisschop Gutan Trolle was pRegna irmatpietas(Devroomheid behat
l eerstgenoemde bewogen, om Christiaan vestigt het rjksgebiedl'',en hj betnûndegenaar Zweden te roepen, en laatstgenoemde, durende zjn geheele leven dehoogsteachting
om hem de kroon aan te bieden. Terstond v00rwetenschap en kunst.Nadathj in 1593
verscheen Ckristlaan met eene aanzienljke hetbewind had aanvaard,trad hj in hethuvloût voorStokholm (1518),maarmoestmet weljk met de prinses Anna OlfAr 1l nan
groot verlies afdeinzen.Nietlangdaarna,door Wrtlzl#exùsfr.gen volbragteenereisom deN00rGhet wegrooven der aqaatskas van den Pause- kaap, ten einde de grenzen van zjn rjk te

ljken legaatvan geldvoorzien,verklaardehj
aan Zweden den 00r10g (1520).Zjn gevaarljkste tegenstander,Sten z
gfvrd,werdaldade1jk in den slagbjBogesunddoodeljkgewond,
en weldra vielStokholm in zjne handen.Nu

leeren kennen en zjne onderdanen tegenallen
overlastvan vreemden tebeveiligen.lljbevor-

derde voûrts den scheepsbouw en legde de
grondslagen v00r eene Deensche zeemagt.

Sthoon hj bovenal de kunsten en werken
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des vredes op prjsstelde,moesthj 3belanp

rjke oorlogen voeren, nameljk den oorlog
om Lapland tegen Zweden,den Dertikjarigen
oorlog, en den 00rl04 teren Hamburg.Intusschen deed hj doorultbreldingvandenhandel,
t0t zelfs in Indië,de welvaartaanmerkeljk
toenemen en w0n dooreen vriendeljken 0mgang de algemeene toegenegenheid.Hj overleed op denQ8stenFebrlarj 1648.
Christoan Tr, den eersten Deenschen K0ning uit het Oldenburgsche Huis, asn wien
de kroon niet door keuze,maar door hetin

1660 vastgestelde erfregt ten deel viel..
Hj

w erd geboren den 15den April 1646.Alsbondgenoot van den Keizer van Duitschland en
Van den Keurvorst van Brandenburg tegen

Zweden,maaktehj zich meestervan deprovincieSchonen,maarmoesthaarbjdenVrede
van Fontainebleau (1669)wederafstaan.00k
Hamburg zochthj vruchteloosaan zjneheerschappj teonderwerpen.Zoolang hjnaarzjn

genheid desvolks verwierf.Doch toen hj

eene gropte reis Mnvaardde dopr Dt
litsch-

land, Frankrjk, Enreland en Holland,

nam een minder gunstlg tjdperk een aanvang.Zjnljf
àrtsStrnensee,diehem vergezelde,
wist zich bj den Ktming, wiens geestvermogens door uitspattingen waren verzwakt,
z00 onmisbaar te makenj dathj en de K0ningin weldra degeheeleheerschappjinhanden hadden. Nadat de nieuwe gunsteling de
aanzienljksteenverdiensteljkstestaatslieden,
en onder deze 0ok graaf Bernstorfq uitde
nabjheid van Cltristiaan verwjderdhad,gedroeg hj zich als bestuurdervan den Staat.
Zjnemaatregelen waren veelaloverjld?somtjdsin strjd metregten wet,doch ook wel
eens zeer goed.Zj krenkten echterheteer-

gevoel van den adel en van het leger en
wekten de ontevredenheid des volks. Daarom
gelukte .het aan de Koningin-m oeder, door
eenekrachtigepartj gesteund,om onderv00rl,dat hetvolk Oproerig werdjeen beminister Grfelfeld luisterde,was zjneregé- wendse
ring zeerprjzenswaardig:de wetgevingwerd velschrift t0t inhechtenisneming van de K0verbeterd, de aanleg van wegen en de ont- ningin en van Struensee aan den Koning te

ginning van mjnen vonden in hem een be- ontlokken (zie onder Mathilda en onder
vorderaar,insiellingen van weldadigheidkwa- Struensee).Een nieuw xninistérie1 met(luldmen tot stand, handel en njverheid namen berg aan het hoofd,aanvaardde het bestuur,

eene hooge vlugt en de W est-lndische eilan- ill 1784 werd de Kroonprins - later I'reden St.Thomas en St.Jean vielen aan Dene- de
rlk YI - mede-regenty en Bernst
or
f de
marken ten deel.De Koning gaf zich echter 7'pzw:re eerste minist
el.leed
Chght
iaan nnl
reggeede
rdne
s
l
e
cht
s
i
n
naam
en
over
kr
ankzi
met zjn H0f aan verkwisting over,waarbj
1
3de
n
Maa
rt
1808.
de verfjnle onzedeljkheid van ParjsenVersailles werd nagevolgd,maarbehieldbj dit Cltristiaan FJJJ, oudsten zoon vgn Frede-

alleswegenszjnewelwillendemanierentochde
toegenegenheid desvolks.Hj stichttede Danebrog-orde,voerdein zjnrjkdewaardigheid
in van vrjheerengraaf,enoverleedden25sten
Augustus 1699.
Cltristiaan TV, bjgenaamd de Vrome.Hi
j
werd geboren den 3osten November 1699 en
smaakte het genot Van een vreedzaam regé-

ringstjdperk.Zjnevromedweeperjdeed het
berucht algemeen kerkeljk inspectie-colléyie
ontstaan, hetwelk de onschuld en eenvoudlgheid der eerste Christeljke gemeenten wilde

I'Q VI.Htiwerd geboren den 18denSeptember 1786 en bekleedde de betrekking van

stadhouder van Noorwegen,toen ditrjk bj

den Vrede van Kiel aan Denemarken ontnomen en aan Zweden toegevoegd werd.Zoodra
het volk die bepaling nietig verklaarde en

zich op zjne zelfstandigheid beriep (1814),
vatte de stadhouder het besluit op, om de
onafhankeljkheid des lands tegen elken aanval te verdedigen,waarnahj door de meerderheiddervolksafgevaardigden alsClwistoanI
t0t erfbljk koning van Noorwegen werd be-

herstelleny doch slechts een blinden geloofs- noemd. Vruchteloos echter was de hoop,dat
pver Opwekte. 5Toor '
t overige bevorderde Engeland dien m aatregelzotlgoedkeuren:het
hj den handel en de wetenschap: hj verklaarde de kust des lands in staat #an
stichtte de Koninkljke Académie van W eten- blokkade. Te vergeefs zochten de gezanten
schappen te Kopenhageny een acadéraisch der vreemde m ogendheden den Stadhoudergymnasium te Altona,deedKopenhagen,Tvaar- koning t0t andere gedachten te brengen,-

Van i
n 1726door devlammen l/adeverwoest te vergeefs riep zjn vaderyem terug,- te
W as, w eder opbouwen en liet een d0k aan- vergeefs bedreigde hem deze methet verlies

leggen te Christiaanshaven. Hj verkwistte
echter 00k veel geld in onnutte gebouwen,
overleed den 6denAugustus1746,en lietgroote
schulden achter.
Cltristiaan TVJ,een zoon van I'
rederik V.

van alle regten op den D eenschen troon.Ein-

Hj werd geboren den 29stenJanuarj 1749,
beklom in 1766 den troon,en gaf,gesteund
door zjn minister Bernstoy , aanlelding t0t
bljdeverwachtingen.Hjhiefhetljfeigenschap

Mosz te sltliten, hetbewind aan den staatsraad Op te dragen en zich in te schepen naar

deljk zag hj zjne zwakl
te krjgsmagtgeslagen door een Zweedsch leger onder aanvoering van den KroonprinsvanZweden,waarna

hj gedwongen werd,den wapenstilstandvan

Denemarken. Daarna wjdde hj zich teKo-

penhagen aan de beoefbning van kunst en
op, maakte een einde aan de oneenigheden wetenschap, vooral aan de aard-en delfstofm et Ham burg,en slooteeneovereenkom stm et kunde, vermeerderde zjne kennis door herRusland, w aardoor het hertogdom H olstein haalde reizen,schreefrW aarnemingen bj den
ten deelvielaanD enemarken-Yoortsbtttotmde Vesuvius in 1820'',en werd in 1832 lid van
hj eene groote mate van zachtmoedigheid den staatsraad en voorzitterderAcadém ievan

en gematigdheid, waardoor hj de toegene- schoone kunsten.Na hetoverljden zjnsva-
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p14Anhalt,nameljk:
ders ontving hj in 1840 de Deensche kroon. Een Vorst'
Cl
tristiaan 1 of de O.#e'
r:, den stamheer
De omstandigheden waren niet zeer gtlnstig:
de geldeljke middelen bevonden zich in een derljn Anhalt-Bernburr.Hj werd geboren
ellendigen staat, talrjke misbruiken bevor- den lldenMei1568,ontvlngeenewetenschagderden velerlei ongeregtigheden, er bestond peljkeopvoeding,reisdeinTurkje,deSkandlspanning md Dtlitschland, dmng van buiten navischeStaten,FrankrjkenItalië,toefdegeomtrent den Sond-tol, en het volk hoopte, ruimen tjd aan hetSaksischehofennam a1s
dat de man, die in 1814 zo()krachtig was Fransch luitenant-generaaldeelaan een rampopgetreden, Om de volksregten der N00l'
we- spoedigen veldtogt (1591) ter ondersteuning
gers te verdedigen, althans eene constitutie van Ilendrik IV tegen deLigue.In 1595werd
z0u schenken aan zjne onderdanen.Hiertoe hj stadhoudervan de Opper-pfalz en trad in
echter was de Koning volstrekt nietgeneigd, het huweljk met Anna '
plzl Bentl
teim, die
en de ontevredenheidopenbaardezich involks- hem 16 kinderen schonk. Bj de verdeeling
bewegingen in de hoofdstad.Niettemin hand- der gewesten van Anhalt viel hem Bernburg
haafde Clvristiaan hetconservatieve stelsel,en ten deel.Toch behield hj zjne betrekking,
bevond zich in 1606 aan hethoofd van een
overleedden zosten Jantlarj 1848.
Cltristlaa,n JX , den tegenwoordigen koning gezantschap, hetwelk naar Rendrik IV van
van Denemarken.Hj werdgeboren den 8sten Frankrjk werd af
gevaardigd,nam metjvcr
April1818 op hetkasteelLariselundbjSlees- deel aan de stichtlng der Evangelische Unie
wjk en isde4dezoon van hertog I'
riedrioh (1608),werd goneraalbj hetBonds-legeren
IJGIAeJ- P@ul.& pppI# vanSleeswjk-Holstein- begaf zich als gezant van den Bond naar
'
Sonderburg-Gliicksburg (f 1831).Zjnegema- Rltdolf 11, aan wien hj vruchteloos debelin is eene dochtervankoning Cltghtiaan VIII zwaren der Protestanten voorhield. In den
(f 1864).Hj vestigdezic'
h teKopenhagene1
l Gulikschen successie-oorlog veroverdehj met
koos in den 00rl0g van 1848 t0t 1850 de pri
ns Mauritsrlz:Oranjedestad Gulik.Toen
Deenschezjde.Ditgafaanleiding,dathj,bj Frederik Trt0tkoning van Bohemen gekozen
het uitsterven van het Deensche vorstenhuis, was, kwam hj aan het hoof'
d der troepen
.

t0t troonopvolger werd benoemd volgens het van de Pfàlz en Bohemen, streed in 1619

protocol van M'arschau van 5 Junj 1851 en aanvankeljk voorspoedigjmaar verloor den
het tractaat van Londen van 8 Mei 1852,en slag bj den W itten Berg,nietvervanPraag.
door de Deenschewetvan 31Julj 1853als Hierop vlugtte hj met zjn gezin eerstnaar
zoodanigaangenomen,welkewetechterinSlees- Stade, toen naar Zweden, en vestigde zich
wjk-Holstein nietwerd erkend.Na den dood onder Deensche bescherming teFlensburg.In

van I'
rederik VII aanvaarddehj de regéring
(15 November1863)en vaardigdeeenegrondw et uit, Tvaardoor het hertogdom Sleeswjk
m et het koningrjk Denemarken werd vereenigd.Toen ontstond er strjd:deerfprins
Frederik nan S!dddY<à-XoJ&f:ïl-Spzl#:r5ftr#-Hvgustenburg trad 0P als hertog van SleeswjkHolstein Onder goedkeuring van de meerderheid der bevolking.De ambtenarenweigerden
er den eed van getrouwheid aan den Koning,
en in Duitschland Ontstond eene algemeene
bew eging tegen D enemarken.Saksisehe troepen, tot den Duitschen Bond behoorende,
nam en van 24 t0t31 December1863 de hertogdomm en Holstein en Lauenburg in bezit.

1621 werd de Rjksban over hem tlitgesproken,maar 0ok later weêropgeheven,waarna
llj zich in 1624metIkrdùland Tfverzoende.
Na den doodzjnsbroederswerdhjhethoofd
van het stamhuis,bestaurde metbelangstel-

lend beleid zjne landen, en overleed den
liden April 1630.
Markgraven ran .& lzAlAgzùr.g,te weten:

Christiaan Wilhelm. Hj werd geboren in
1587,volbragtzjnestudiën,deeddaarnaeene
groote reis,en werd in 1598 t0taartsbisschop

gekozen, welk ambthj in 1608 aanvaardde.
In 1614 legde hj hetnederwegens zjn huweljk,maarzag zich toch doorhetkapitteltot
administrator benoemd. In den Dertiglarigen
oorloggewikkeld,trokhjoptegendenbisschop
Chmistiaan van Halberstadt en bragthem de
nederlaag toe (1621).fn 1626 werd hj ook
t0tcoadltltorvanHalberstadtverheven,nam bj

Oostenrjk en Pruissen eischten de intrekking
der uitgevaardigde grondwet,en bjweigering
trokken hunne troepen over de Eider en veroverden niet alleen Sleeswjk, maar geheel
Jutland.ZoodrainFebruarj 1864hetD anew erk de nadering van Wallenstein en Til% (1629)
ontruimd was, Ontstonden er te Kopenhagen de wjk naarGmtaa
.
f H#o(
/'van Zweden,en
oproerige bew egingen, doch tûen er geene keerdemetdezen naarDuitschlandterug.Hj
hulp van buiten kwam opdagen,werdhetvrj- verzameldebjMaagdenburgeenebende,Waarzinnig kabinetd* reen conservatiefministérie medehjaanhetKeizerljklegergrooteschade
vervangen,en ditsmeekteOm vrede.Eindeljk toebragt,doch werd bj de verovering dier
deed Cltristiaan IX volgenshetvredesverdrag stad (1631)zwaargewond ennaarhethoof
'
dvan 30 October 1864afstandvandehertogdom- kwartier van Pappenlteim gebragt, waar de
menSleeswjk-llolsteinenLauenburg,waarnade Jezuïeten hem overhaalden,om de R.Katho-

zuideljkegrenzen desrjkswerdenvastgesteld. lieke godsdienst te Omkelzen,'tgeen hj in
Het huweljk desKoningsisyezegend met zjn psyeculum veritatis''zochtteregtvaardi3 zonenen3doehters.DeKroonprlns,Friedria gen.Hlerna werd hj Op vrjevoeten gesteld
genaamd, is geboren den 3den Junj 1843, en hj ontving uitdqinkomstenvanhetaartsen de tweede zoon, GeogLqsgeboren den stiftMM gdenburgJaarljks1Q000thaler,diehj
24sten December 1845, aanvaardde den 6den bj denVredeteMunstermetdeambtenLoburg
en Zinna verwisselde.Hj overleedin 1665.
Junj 1863 den Griekschen troon.
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chrùtiaan, een zoon van den keurvorst bevelen had. In Fekuarj 1622 versloeghj
Jokann Geor.g en geboren teBerljn in 1581. eeneKeulschebende,bestormdedestadGeseke

Hj studeerdeteFrankfortaandeOder,reisde
door Italiëenmoestnaden doodzjnsvaders
heerschappj voeren Overde Neumark,welke
echterzjnbroederzichreedshadtoegeëigend.
LaterwerdhjmarkgraafvanBaireuth,jverde

en trok met zjne groote roofbendelangsde

grenzen van Thiiringen en Hessen doorFulda
en de W etterau naar deRjn,terwjlhjoveral
brandschatting hief.W iirzburg bood hem wederstand, doch Höchst vielin zjnehanden,
sterk voor de Protestanten en bevond zich in en alle achtergeblevene inwoners werden er

1632 bj koning G'
ustaaf H#p(/'in hetleger vermoprd.Nabj deze stad bragt Tilly den
voorNelzrenberg.D00rgezanten nam hj deel loden Jt
lnj 1622 hem eene geweldige nederaan den Vredete Munster,bejverdezich om laag t0e,doch hetgeltlktehem ,zich metden
op zjn gebied dew elvaart te bevorderen,en graafran Manqfeld tevereenigen.Nu trokken
overleed in 1655.
zj naar den Elzas,maar werden er door
Cltristiaan Trpy/, markgraaf van Jyrgl#ew- Frederik, den voormaligen koning van Bohe-

bury-Kulmback. llj W aS e0n Z00n Van den men, ontslagen.Hierom bekreunden zj zich

voorgaande,Nverdgeborenin 164,1:,aanvaardde weinig, maar knoopten met onderscheidene
de l'egéring it1 1662 en verwier1'groote ver- mogendhedenonderhandelingenaan,tenlaatste
diensten d00rdevermeerderingvanhetwelzjn 00k met de Staten-Generaalder Nederlanden,

deslands.Hj Ondersteundein1680den Keur- die hen v00rden tjd van 3maandenindienst
vorst van Brandenburg, die hulp verleende namen,om Bergen-op-zoom te ontzetten.Van
Mn de Nederlanden tegen Frankrjk,stichtte Sédan trokken zj meteen berooid legerdogr
de universiteitte ErlângenenOverleedin 1712. de Ardennen, sloegen zich bj Fleurusdoor
Hertojen rcs Brunswl
jk,nameljk:
de Spanjaarden onder Cordora heen,waarbj
ChristIaan de O'?4#ez'e, hertog van Bruns- Christiaanzjn arm verloor,en noodzaakten,
wjk-Liineburg, bisscho? van Minden. Hj bj hunne aankomst voor genoemde vesting
werd geboren in 1566,ln 1597t0tcoadjt
ltor de Spanjaarden,om hetbeleg op tebreken.
Van het stifï Minden gekozen,0n aanvaardde Na het ei
nde der 3 maanden trok Manqfeld
de repéring in 1599,waarnahj vrjheid van met 5000 man naar oost-Friesland,en Cltrisf
i
cll
met
7500 man door W estfalen in het
godsdlenst afkondigde.Na den dood van zjn
ouderen broeder(1611)kwam hj in hetbezit hartvan Duitshland,om erde Protestantsche
van Brtlnswjk,en za4 zich voortsgekozen regéringen te beschermen tegen Tilly, die
t0tcoadjutor van het stlft Halberstadt.Gedu- zich met 20000 man in Hessen bevond.Gerendeden Religie-oorlog kooshjdepartjdes noemde regéringen vreesden evenwel teregt,
Keizers? doch toen de Keizerljlke benden datjuist zjne komst de landen aan alde
onder Tllly zjne landen in bezit namen en gruwelen van den oorlog z0u blpotstellen en
debisscho? van Osnabrick aanspraak maakte deden hem vanzjnvoornemen afzien.W eldra
op het stlft Minden, ging hj over t0t de echter maakte hj een aanvang met nieuwe
Zweedschepartj.Hj overleed in 1633.
toerustingen,daarhj een Bchatvan 22centeCltristiaan, hertog van Brunswjk-W olfen- naars ongemunt zilver door roof,plundering,
biittel, Luthersch Bisschop van Halberstadt, en afpersing had bjeengebragt.In 1623 rukte
een der merkwaardigste mannen uit denDer- hj uitzjn bisdom metmeer dan 20000man
tiglarigen oorlog.Hj waseenzoonvanhertog Tilly tesemoet,vestigde zja hoofdkwartier
Hendrik J'
?4D'l4: en werd geboren den loden te Nordhelm , overrompelde en versloeg eene
September 15992 bezocht de universiteit te afdeeling van het Keizerljk leger en woedde
H elm stâdt en glng daarna op reis.Reeds in in dieomstrekenmetmoord enbrand.DeSaksi1616 werd hj bisschop van Halberstadten sche Standen bedreigden hem echtermethunnc
zag zich voorts met aanzienljke kerkeljke vjandschap,z0o hj zjn leger nietlietaftrtiwwaardigheden beleend. Zjn ol
zrustige geest ken.Nu ging hj op marsch naar Nederland,
bragt hem in de Nederlanden,waar hj als doch werd den 26stenJulj bj Stadtlohn achritm eester in dienst trad.Toen I'
rederik 'ptza terhaaldendenvolgenden daggeslagen,waarna
deTlclz de koningskroon van Bohemen ver- hj met12000 man over Bredevoorten Doesl00r,snelde Ckristiaan derwaarts en legde er burg Arnhem bereikte, en weder door de
den eed af,dathj alhetmogeljkez0udoen, Staten-Generaal in dienst genomen werd.De

om de rampspoedige Koninyln wederin het verregaandeteugelloosheid zjnertroepen was
bezit te stellen van hetkonlngrjk.Met1500 oorzaak,dathj kol
'tdaarna zjn ontslagontman ruiters verspreidde hj overalschrik en ving.DaarnatrokhjnaarOost-Friesland,waar
verslagenheid, doch leed de nederlaag in een hj zich met Manfeld vereenigde,doch de

gevecht met den graaf ran Anltalt. Daarna beide bevelhebbers zagen zich weldra door
spoeddehjzichngarW estfalen,waarhjderjke gebrek gedrongen,htlnne benden af te danbisdommen (Paderbornenz.)plunderde,entoen ken, en Cltristiaan begaf zich naar 'sHage.
er hem de heilige Iuibori'
tts en de12Apostelen Toen vervolgens de oorlog tegen Spaqjewerd
ill zilver in handen vielen, verklaarde hjy hervaten ManfddinEngelandondersteuning
dat deze voortaan moesten pwandelen''.Htl verwierf, reisde 0ok Cltristiaan derwaarts en
lieternameljkgeldvanslaanmetdeopsehriften ontving er de orde van den Kouseband. Tn
ToutavecDieu7'en rGottesfreund,derPfaFen Februarj 1625 trokken de beide veldheeren

Feind''. Het weelderig leven zjner soldaten hunne troepen in Nederland bjeen,doch naloktevelen naarzjn leger,zoodathj weldra dathet ontzetvan Breda,doordenSpaanschen
8000 man voetvolk en 6000rllitersonderzjne bevelhebber Spinola ingesloten,wegensdewei-

CHRISTIAAN.

feling der Nederlanders mislukte begaven zj
zich naar W estfalen en bragten in het aartsstift Keulen schrik en Ontzetting)en toen de
benden wegens gebrek verliepen,bereiktehet
overschot, ten getale van 10000 man, ill
October de omstreken van Bremen.Hier gingen de beide wapenbroeders voor de laatste
maal uit één, en Cl
vristiaan begaf zich naar
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volks-ontwikkeling.Nietteminbeschouwdemen
hem als de kampveehter voor de zelfstandig-

heid der Hertogdommen, en hj genoot als
zoodanig eene groote populariteit,terwjlhj
zich daardoortegeljkertjddenhaatderDenen
op den hals haalde.Daar nu na de troonsbeklimming van Cltristiaan VIII (1839) het
uitsterven van hetKoninkljk Huisin demanneljke 1jn, en àlzoo de afseheiding van
Sleeswjk-llolstein van Denemarken,ligtk0n
plaats grjpen, daar de Koning slechts één

zjn o0m en naamgenoot, den Koning van
Denemarken. Met het Deensche leger kwam
hj in 1626 wederin zjn vaderland en hield
er zich jverigerdanooitm etkrjgstoerustingen zoon, later koning I'
rederik T'VT,bezat,die
bezig. Hj volbragt onderscheidene voorspoe- zelf geheel en al van nakom elingschap verdige strooptogten tegen de Croaten, poogde
Goslar te Overrompelen, plunderde nogmaals
Paderborn, Ontzette Nordheim,voorzag Minden en G'
öttingen van levensmiddelen, doch
moest zich,doorkoortsaangetast,naarW 0l-

fenbiittel begeven, waar hj den 6den Junj
1626 - welligt doorvergif- overleed.Hj
is in zjne roekeloosheid en woestheid een
spiegelvan zjn rampzaligen tjd.
H ertotjen '
plzlHolstein,te weten:
Ckrist%aan Albert,hertog ranA'
pJ.
:fJzl- Gp/torp.Hj waseen zoon van hertog I'
rederik:

stoken bleef, zag zieh de Hertog m et be-

trekking t0t de aangylegenheden der Hertogdomm en in eenp elgenaardige positie geplaatst. Toen er na den dood van Cltris-

Jïtztrs VIII (1848)eenvoorloopigbestuurontstond,sloothj zich metzjngeheele geslacht
aan dieb8wegingaan,enterwjlzjn broeder
I'
rederik zieh aan het hoofd der regéring

plaatste,zorgdehjteBerljn:datdeKoning

van Pruissen den bekenden brlefuitvaardigde,
waarin de zelfstandigheid,Ondeelbaarheid en

erfeljkheid in demanneljkeljn metbetrek*j deed voorts zjne zonen dienstnemen in
rinr in 1659.Hj stichttein 1665 deuniver- Hi
sitelt te Kiel. Toen in 1667 het geslacht der het Sleeswjk-llolsteinsche leger, terwjl hj
gravbn T@n Oldenbttrg uitstierf,moesthj ten zich te Rensburg ophield-In deconstituérende
gevolge eenerkerkelykebeslissing degeheele vergadering en vervolgens t0t vertegenwoorerfenis aan den Konlng van Denemarken a'f- diger gekozen,nam hj deelaan de beraadstaan,en toen hjin 1675naarRensburgwerd slagingen, doeh stem de tegen alles, w atde

werd geboren in 1641 en aanvaardde deregé- king t0t Sleeswjk-llolstein werden erkend.

genoodigd, om de daardoor veroorzaakte 0n- ontwiltkeling bevorderde van de regten des

eenigheid bj teleggen,werdhjinhechtanis
genomen en totafstand derhem gewaarborgde
souvereiniteit gedwongen.Hj Ontsnaptenaar
Hamburg,dochzjnelandenwerdennietweinig
door de Denen verontrust, totdat eerst de
Vrede van Njmegen en vervolgenshetVerdrag van Altona hem in 1685wederinhetbezitsteldevanzjneregten.Hjoverleedin1694.
Cltristiaan Karel Frdtfdro A'ayust, hertog
ran S!:::Y#k-e0Idfeis-Spl#:r1r#-2v#>:felA rg. Deze, een zoon van hertog I'rederik
CAZWJïX S (# 1814) en v>n prinses Loubna

volks,terwjlhj aandrong Op eenevreedzame

schikking met Denemarken. Hierdoor echter

k0n hj de gunst d0r Denen niet winnen,
terwjlhj in deHertogdommen zjnepopulariteitmeeren meerverloor.Toen in Januarj
1851 Pruissen en Oostenrjk de SleeswjkH olsteinsehe legers,waarin de Hertog diende,
aanmaanden,om de w apens neder te leggen,

moest hj het land verlaten en werd tevens
metzjn geheele geslachtdoorde Denen verbannen.Te Frankfort sloothj nu eene overeenkomst met de Deensohe regéring,waarbj
H loçvtsftz van Denem arken, eene zuster van hj zjne bezittingen aan Denemarken afstond,
I'
rederik F.f', was een m erkwaardig persoon waarna hj andere aankocht in Silézië,waarin den Successie-oorlog tusschen Denemarken onder de heerljkheid Primkenau,alwaar hj
en de D uitsche hertogdomm en,daarhem ,a1s zich m et den landbouw bezig hield en den
hethoofd van deJongerekoninkljkeljn van llden M aart 1869 overleed. O0k na den dood
hetH olsteinsche vorstenhuis,ingevalvan uit- van I'
rederik VII ishj niet op hetstaatkunsterven van den mansstam der otldere,regé- dig tooneelteruggekeerd, maar heelt in 1863

rendekoninkljke 1jn van hethuisderDeen- volkomen afstand qedaan van alle ertkegten
sche regenten, de erfopvolging in Sleeswjk- Op Sleeswjk-llolsteln,hetaan zjnzoonFredie te doen gelden.
Holstein was toegekend.Na den dood zjns #ez.i/coverlatende,
%
vaders ontving hj?Ondervoogdjschay zjner
Cl
tristiaan, prl
ns ran z$'
J::.
ç?c?
k#-.
SbJ:J8zl-

moeder, diens bezlttingen en waardigheden, ksbzltf:rlvr.g- Gnf
c/r.
sllr:,een zoolzvan heytog
bezocht de universiteiten te Genève en te Will
telm. Hj werd geboren den 8sten Aprll
Heidelberg,en deed,verqezelddoorzjnleer- 1818, Ontving in 1848 den titel van rhoogmeester Germar, eene rels door D uitschland, heid''en klom op in D eensehedienstt0tcomFrankrjk en de Nederlanden.Daarna werd mandantderljfwachttepaard.In1850woonde
h; generaal-majoor in Deensche dienst, en hj in naam zjns Konings de conferentie te

trad in hethuweljkmetLonisa,
%.
pAï(r,gravin W arschau bj.
ran .Dtzz?d.
:7(7Ntf-,$'Jvzà.$p:. Na de invoering tler

H ertoyen ran ,$17:,::4,te weten:

provinciale standen in Sleeswjk en Holstein, Chmiutiaan, een zoon van Ernstde Vrome
nam hj erzittingen jverdetegen deinljving van Gotha. Hj werd geboren in 1653,was
der landen in het Deensche rjk,terwjlhj een begunstigerderalchym ie en overleed kintevens een tegenstander was van de vrje derloos in 1707.
V.
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Cl
brlsllaan dloql.:f, den t&veeden zoon van
hertog Manrits van Saksen-zeitz.Hj werd
geboren in 1666, bekleedde de betrekking
van stadhouder van de ridders der Duitsche
Orde, voorts die van dom proost te Keulen,
van bisschop te Raab,van coadjutorvanhet
aartsbisschep Gran,van bestuurder derKeurKeulschelanden,vancardinaal,vanOpper-com-

flord,isvan hetriviertledeAggerdporsneden
en bestaat uit de wjken Peperviken,Hammersborg, Vaterland, Groenland, Leret en
opslo.Deze laatste,aan dezuidzjdegelegen,
was weleer de zetel der oude Koningen van
NoorwegenenwerddoorkoningHarald.S'
lczrdrade in 1060 gesticht,doch veranderde later,
toen koning Cltristiaan IV in 1624 de tegen-

missarisbj derjksvergaderingteRegensburg, woordige stadnaeen jrooten brandhaddoen
en overleed in 1723.
verrjzen,in eene voorstad.Hierverheftzich
Eén ltertog ecs Sillziè'
,te weten:
Cltristiaan,een zoonvanhertogJoltan C& 1t'
laan* Hi
j Yverd geboren in 1618, Opgevoed
aan het Hof van prins Radziwil in Pruissen,studeerde te Frankfort aan de oder,en

aanvaarddein 1639 metzjne broedersderegéring.In 1645 verdeelden zj hetgebied,en
daarbj viel hem W ohlau ten deel,waarhj
de welvaart>anmerkeljk verbeterde.Bj de
belêgering van Brieg doordeZweden (1642)
vielhj in handenvan den vjand,maarwerd
doordeburgersderstad bevrjd.Nadend00d
zjnerbroederskooshj aldaar zjnverbljfen
overleed in 1672.
Eén eersten ??
iddc/zp.p en c.po,
sfel,dev /'
).
1,
::61

tevens het paleis der voormalige bisschoppen
van opslo,alsmede een armen-,en krankzinnigengesticht en een tuchthuis. Destraten der

eigenljke stad zjn meestalbreed en regt,

vr
j goed replaveid en van trpttoirsvoorzien.
Houten hulzen mogen er niet meer gebouwd
worden. In het middelpunt der oude stad

komen 9 straten bjeen,en de breedeKarlJohann's gade, die naar het fraaje,met
een witfrontversierdekoninkljkpaleis(K0ngesbolig)voert,zou geeneenkeleEuropésche
hoofdstad t0t oneer verstrekken.T0tde merkwaardigste gebouwen behooren de Beurs,het

Vergaderingspaleisvan den Storthing (Vertegenwoordiging), het Regêringsgebouw , de

Schouwbm'
g en de Dom. Op hetmarktplein
Christiaan,die in de 2de helftder12deeeuw i
s
e
e
n
e
o
v
e
r
ektemarkt-halyqlaatst.TeChriste Freienwalde in Pommeren geboren werd. tiania heeftd
men de universltelt Fredericia,in
Hj nam metden grootsten jverhetayostel- 1811gesticht,met 30hoogleerarenen600of700

nameljk:

ambtwaaren deedzjn best,om deHeldenen studenten,een muséum,kabinet,boekerj en
in Pruissen tebekeeren.In 1211 deedhjzich sterrewacht.Voortszjnereenemilitaireschool,
aanbevelingsbrieven geven van den Paus aan

een gymnasium , vele scholen van middelbaar

den aartsbisschop van Gnesen en brayt in en lager onderwjs, onderscheidene genoot-

1214 twee Pruissischevorsten t0thetChmsten- schappen van kunst en wetenschap,en eene
dom . Nu Nverd hj t0tbisschop van Pruissen snel toegenomene en Bteeds snel-toenemende
benoemd, en de eenvoudige monnik daardoor bevolking van 65000 zielen (1Januarj1870).
in een heerschzuchtig kerkvorst herschapen.
Met betrekking t0tden handelisChristiania

0p zjn aandringen kwamen de Zwaardbroeders uit Ljqand en de ridders der Duitsche
orde, om bj de bekeering behulpzaam te
wezen.Aan deze laatsten had hj eengedeelte
zjnergoederenafgestaan,en toen debisschop

na Gothenburg en Bergen de belangrjkste
stad des lands.In de veilige en ruim ehaven,
die echter 3 of 4 maanden ontoegankeljk is
wegens het js, loopen in den laatsten tjd
Jaarljks 1600 schepen binnen,terwjler0n-

in gevangenschap geraakte, lieten de ridders geveer evenzooveeluitzeilen.Onderdeuitvoerhem daarin smachten, om zjne bezittingen artikelen behoort er in de eerste plaats hout,

Ongestoord te kunnen behouden.Hj overleed voorts ljnkoeken,metalen, huiden enz.Is
in 1242, en na ztjn dood werd geen nieuwe het jsin hetvoorjaarhinderljk,dan nemen
bisschop van Pruissen benoemd.
schepen den last in bj Ringene,% mjl
Chm stiana is de naam eener heilige, de
van de stad, of anders bj Dröbak.In de
welke volgens de legende in den tjd van haven isbj Holmen ofHegholmen een vuurConstant'
qndeGrPOJ:leefdeenhetChriBtentbm toren, en verder zuidwaarts heeft men vuuruitYeidde in Ibêrië.Men verhaalt:datzj er torensbj Steilene en Filtved.00k debinnendeKoningin van een smarteljkezlektegenas landsche handel is er aanzienljk en strekt

en hierdoor den Koning bekeerde t0t haar
geloof. Haar naamdag valt op den 15den December.
Christiania een stiftlnNoorwegen,00k
wel Aggeeltuws genaamd, grenst ten noorden
aan het stift Drontheim ! ten westen aan de
stiften Bergen en Christlansund, ten zuiden
aan dit laatste en aan het Kattegaten ten
oosten aan Zweden. Het is het vruchtbaarste
stift van lloor&vegen2bevat 6 ambten en telt
OP 1465 Q geogr.mjlen omstreeks600000inW oners.

zich uit over de ambten Aggerhuus,Hedemarken en Christian, die omstreeks 350000
inwoners tellen.Het verkeer wordt er bevorderd door goede kunstw egen, door spoorw egen, één naar Eidsvold aan de kunstm atig
bevaarbaar gemaakte Vormen, niet ver van

hetmeerMjösen,een anderoverKongsvinger

naar Z&veden en n0g één naar Drammen,
die echter n0g niet voltooid is, en dooreene

geregelde stoombootvaartophetmeerMlösen.
D aarenboven vaxen er stoom booten naar alle
plaatsen langs de Fjörd,naar dehavensteden

Zjne lto@dstad C/ldq
sfïczzït
:,tevensdehoofd- van Noorwegen, naar Denemarken,Zweden,
Btad van Noorwegen,ligtterhoogtevan ruim Dt
litschland, Groot-Brittanle, Nederland enz.
40 Ned. el op den achtergrond van de schilDe omstreken van Christiania zjn schilderderachtige,18 geogr.mj1 lange Christiania- achtig schoon.UithetkalmebekkenderFjörd,
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die zuidwaartstusschen blaauweeilandenver- zien.Tusschendeeerstgenoemdetweeeilandles
b
itentve
be
lj
vef
n
du
wjn
,rv
rh
t zich het land metbevallige bevindtzich eene goede hasen, ook is er
en hoeven, afgewisseld met een vuurtoren.

altjd-groene wouden,die hoogerhunneheer- Christiansstad iseen Zweedschlën(pr0schappj handhaven en de toypen derbergen vincie) in hetzuidwesten deslands,aan het
kroonen.De voormalige vestlng Aggerhuus,
voorheen zich verhelendeop een rotsgevaarte,
is in 1815 gesloopt,doch later wederom vervangen door eene vesting, die t0t tui
ghuis
dient. Oude, breede lindeboomen bevelligen
0r de meeste woningen tegen de stralen der
z0n,en op een schiereiland tegenover destad

Kattegat en de oostzee grenzend. Het telt

op 117,25 g geogr.mj1ruim 218000 inwo-

ners,die zlch hoofdzakeljk met den landbouw,de boschcultuuren devischvangstbezig
houden.Het noordeljk gedeeltevan datge-

west is moerassiy,hetmiddelste vruchtbaar
en de kust zandlg. Men heetï er de kleine

y
rjkt hd nieuwe paleis Oskarhall.Heerljk havenplaatsen Cimbritshamm aan de Oostzee
ls vooral het uitzigt van den Egeberg ten

en Engelholm nabj hetKattegat.
De evenzoo genoemde hoofdstad, ligt aan
omtrek,metharewateren en eilanden geljkt deSjöviken,eeneverbreedingderHelge-rivier,
ooaten van Chrigtiania. De stad met haren

op een Italiaansch landschap en vormt het Q uur van de oostzee in een moerassig oord
b
ekoorljksterewestinhetnoordenvanEuropa. en telt ruim 6000 inwoners.De graanhandel
Het klimu t 18 er zeer gezûnd.Nietvervan isernietaanzienljk.Dehaven derstad ligt

Christiania,bj hetmeerTyrifjörd,ligtRui- bj het vlek Ahusaan den mond derHelge,
gerige,een fraai keteldalmet onderscheidene diein denjongsten tjd t0taanChristiansstad

meren.00k Krogkleven,alsmede Paradisbak- is bevaarbaar gemaakt. De stad is in 1614
ker bj Drammen worden door beminnaars door Christoan ITrvan Denemarkengesticht,
eener gchoone natuur drnk bezocht.
en heeft bj afwisseling aan Denemarken en
Christians-am bt ia de naam van 00n Zweden behoord.
ambt in het Noorweegsche stift Christiania
Christina. onder dezen naam vermel-

en teltop 445 L geogr.mjlen 115000inwo- den wj:

ners. De helft (
leg landg i8 eene hooge bergDe lteilige Cltristina,die,in Tgscane in de
Btreek!in het zuiden strekken grootewouden 2de helft der 3de eeuw geboren, door haren
van naaldboomen zich langs de Randslörd Heidenschen vader in de gevangenisgeworpen

uit.Anderegedeelten zjn zeervruehtbaar,en en wreedgefolterdwerd,omdatzjalsChristin
het Allösen-vaeer is er doorkorenvelden 0ra- de kostbare afgodsbeelden verbroken en onder
geven.DebelangrjksterivieriserdeLougen. de armen verdeeld had.Nietsk0n haarechter

Hnm,
r dal,Goedsbrandsdalen geheeten,iseng, t0t afvalligheid bewegen.Volgens de legende
v0l afwisseling, met watervallen en Alpen- storttedan 0ok hetbeeld van Apolloverbrjplanten versierd en geljktop defraaisteZwit- zeld ter aarde,toen men haarwilde dwingen,
Bersche dalen. De veeteeltis er van veelbe- om aan dien afgod te Oleren.Zj werd van
lang,en de belangrjkste plaatsis er Lille- hare beulen met pjlen doorschoten.Te Pahammerbj hetmeer Mlösen enaandenmond lermo,Waar haar ligchaam rust, wordt zj
als schuts-heilige vereerd.Haar naamdag valt
der Loygrn.
Chn stlansand ia de naam van hetzui- op den 24stenJulj.
Cltristina Ang'usta, koningin van Zwoden,
deljkste Noorweegsche Btift. Het grenstaan
de stiften Christiania en Bergen en aan de eenehoogstmerkwaardigevrouw.Zj wasde
Noordzee en beva
4oga
te
ne
ochter van Gustaaf zdt); en van prinses
otge
rmb
.mj
ln.
eneZj
nt
elt2o
4p
4p
0e
0r
0- d
M aria Xldozzory '
van ./rtzstfdzlylfrot
vlaktebeslaat630
?,werd jeinwoners.
boren den8sten(18den)December1626,ontvlng

De evenzooqenoemdehoofdstad,tevensdie onder de leiding van haren vaderm eer eene
van hetambtLlater-Mandal,ligtaan denmond manneljke, dan eene vrouweljkeopvoeding
van de Torredalself, op eene landtong in de en werd reedsvôôrzjnvertreknaarDuitschChristiansandgörd,0y den achtergrond eener landt0tzjneopvolgsterverklaardonderv00rbreede en veilige baal,isregelmatig en ruim waarde, dat zj de regten derstanden erkengebouwd en telt ongeveer 11* 0 inwoners, nen zou.Na den dood haars vaders werdzj
die zich met handel, scheepvaart en fabriek- aanstonds Onder voogdjschap t0t Koningin
njverheid bezig houden.Erwordtvooralveel uitgeroepen,en toen de kanselier Oœenstièrna
hout uitgevoerd,voorts zalm ,huiden,koper, in 1636 naar Zweden terugkeerde, door
jzer enz.Voordebaailiyteen eiland,Flek- hem iyl de staatktmde,alsmede in de oude
keröe genaamd. De stad ls in 1641 door k0- en nieuwetalen onderwezen.Terwjlzj zich
ning Cltristiaan IV gesticht.
t0tlaatin den naehtdaarmedebezighield,werChristiansöe,voorheenErtl
tolmene(Erw- denallevrouweljkeoefeningenvergeten.Reeds
ten-eilanden) genaamd, is eene!roep van 3 in 1643nam zjzitting indenRjksraad,enzj

kleineeilanden,die 2'/zgeogr.mplten noord- wekte er doorharesehranderheid enom zigtigoosten van het Deensche eiland Bornholm g0- heid de algemeene bewondering.Op den Tden
legen zjn en in administratiefOpzigthierbj December 1644 werd haar doorde standenhet

behooren,nameljkChristianshplm ,Frederiks- regêringsbeleid met groote plegtigheid epyeholm en Grasholm. Men heeft er omstreeks dragen en zj wistde teugelsvan hetbewlnd
200 inwoners, die meestal dienst doen als metj'
roote kracht en zelfstandigheidtehouloodsen of door de vischvangst en het verza- den.ferwjldeDertigjarigeoorloginDuitschmelen van eiderdons in hun onderhoud voor- land n0g aanhield,slootzj metDenemarken
28*
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de
n VredevanBrömsebro (1645)en bezorqde de pogingen van haren ljfarts,zoodatdeKo'

hier#oox aan Zweden onderscheidene provln- ningin de beruchte Amaranta-orde insteldej
ciënenvoorregten.W è1verhiefzjOœenstorna die 15 mannen en 15 vrouwen alsledentelde,
t0t graaf,maar onttrok zich tevens meeraan

en methem te Jacobsdalop eenzeervertrou-

zjn invloed,vooraltoen zj ietsvanzjnv00r- weljken voetomging.Tevenswerd hetvolk
nemen vernam ,om haarzjn zoon t0tgemaal geweldig onderdrukten uitgemergeld.Zj liet
te. geven, en sloot zich aan bj dejongere, den geschiedschrjver Messenius, die haarin

Franschgezinde aristocratie.Na den W estfaal- een geschrift hardewaarhedenverkondigdhad,

schen vredewerdenhaaranderehuweljksvoor- metzjn zoon terdoodveroordeelenenhetvonstellen gedaan;onder de aanvragersbevonden nis ten uitvoerbrengen.Eindeljk echter zag
zich zelfb de Koni
nqen van Portugal,Spanje zj zich genoodzaakt,Bonrdelotmeteeneaanen Polen, doch zj werden alleafgewezen, zienljke geldsom weg tezenden.Bj alhare
ja,hoewelzj reeds op jeugdigen leeftjdhare bedrjvigheid, zelfs bj hare hervatte studie
hand aan prins Karel Gldfcl./'l:anZ'
l
neilAcbzl gevoelde zj zich onbevredigd; 00k waszj
had toegezegd en deRjksstanden zich daar- sukkelend en hierdooruiterstprikkelbaar.Zj
mede tevreden verltlaarden, wist men haar vernam m et wrevel,datde Lutherschegeeste00k afkeervaneeneechtverbindtenismetdezen ljkheid haarplan t0tvereeniging der Protesin te boezemen.Niettemin benoemde zj hem tanten afkeurde,terwjldelangeleerredenen
m et Foedvi
nden van den Rjksraad t0t0pv01- dier mannen haar verveelden en zj zelfsbeger,lndien zj zondernakomelingschapkw am g0n te twjfelen aan de waarheid der Lutherte overljden, en werd in Odober 1650 met sche leer.Daarenboven verw ierfin die dagen
groote prachtteStokholm gekroond.Metgeest- de Jezuïet M aeedo) biechtvader en tolk van
driftbevorderde zj kunltenwetenschap,ver- den PortugéschengezantPereira,haarvertrouzamelde uitstekende mannen om zich heen,
hield briefwisseling met onderscheidene buit
enlandsche jeleerden,begiftigde ruimschoots
de universitelt te Upsala en stichtte kostbare
kunstverzam elingen.Geen wonder datTveldra
de l0fderrpallassuecica'' derprjaiendeMuze''
de psybille van het Noorden'',der pcoelestis
Heroina''enz.algemeenverkondigdwerd?hoewel de standen over haar bestuur,hetvolk
over hare geldverkwisting en deadeloverhare
ingenomenheid m et het talentw einigtevreden

wen,endezebragtln1652n0ganderelezuïeten,
in het gewaad van Italiaansche edellieden,in
de nabjheid derKoningin.Deontevredenheid
van het volk,de ellendiqe toestand derschatkist, staatkundige verwlkkelingen, tegenzin
in het bestuur en verlangen naar volkomene

vrjheiddedenhaardenlldenFebruarj1654aan
den Rjksraad verklaren,datzjafstandwilde
doen van hetKoninkljk gezag.Ditmaalwas
haarbesluitonherroepeljk,dochzjvroegtevens
eeneJaarljkschetoelagevan200000Zweedsche
waren. Vele '
leden van den Rjksraad namen thaler met de vergunning.om die buiten het
hun Ontslag.GraafM agnuswashaarma#ige rjk temogen verteren.Den 6den(16den)Junj
aaraanvolgende teekendezj de actevan afL
gunsteling,doch na een geruimentjdvanern- d
stige Overpeinzing gafzj in 1651tekennen, stand,en Op denzelfden dag werd KarelG'Mddat zj afstand wilde doen van den troon.De taa.f gekroond. Reeds was zj tot de grenzen
beloften van den Rjksraad,om hareschulden genaderd, toen MJ haarnogmaals deed voorte betalen en haar eene voldoende sOm voor stellen,Om methem inhethtlweljktetreden,
hare hofhouding teversphafen,warennaauwe- maar zj wees het voorstelvan de hand en
ljks in staat,om haarvan datvoornemente begafzich naar Denemarken.Sommigen meedoen afzien, daar zj,alswenschendeonge- nen
doch zonder grond - ,datzj hoop
huwd te bljven, meende het bestvoo1
'de koesterde op eene echtverbindtenis metden
belangen desrjkste zorgen,indien zjplaats Duitschen keizerFerdinandfTûInJuljkwam
maakte voor haren opvolger. W elligt was zj teHamburg,vanwaar4j aan denKoning
daarbj een jdelvertoon van grootmoedigheid van Zw eden het besluit mededeelde, om nim in hetspel,ofsom stoenemendetegenzintegen mer in haar Vaderland terug te keeren,ging
den last van het regéringsbestuur.In dientjd naarMunster,waarzj vriendschappeljk 0mverkreegongelukkigerwjzedegeneesheer.
Bowr- ging met de Jezuïeten, en hield,'na eenig
delot, die haar gedurende eene zware ziekte vertoef te Antwerpen? den 23sten December
behandeld had, grooten invloed op den gang 1654haren pl
eqtigen IntogtinBrussel,alwaar

der zaken.Hj misbrlliktezjnetalenten,om

zj onderdelelding vandenDominicaanpater

de geleerden in het 00g der Koningin M spot- Gmemes, in het paleis van den aartshertog
g
teljk te maken. Op zjn aandringen gaven Leopold en in tegenwoordigheid vanPimentell'

bjvoorbeeld M eibom enNawdaen eenevoorstel- en M ontecuouliheimeljk t0tde R.Katholieke
ling van hetgezang en dendansbjdeOuden, godsdienst overgingy - inderdaad ietsraaden Boltrdelotdeed daarbj hetHot'inzulkeen selachtigs in de kweekelinge der wetenschap,
uitbundig gelach uitbarsten,datM eibom Ophem

in de dochter van den heldhaftigen bescher-

aanvielen deswege verwjderd werd.Dege- mer van het Protestantismus. A1s het waar
neesheer verbood voorts aan de Vorstin alle is,watzj laterverklaardheeft,datdedrang
ernstige studie en spoorde haar - helaas,

van uitwendige omstandigleden haar daartoe

niet vruchteloos- aan tothetbjwonen van gebragt heeft, dan wordt de zaak nog raadluidrlchtige en kostbare verm aken, zooals selachtiger.Nadatzjnu denPausbekendhad
bals,masquerades,tournoojenenzelfsdiert
ln- gemaakt met haar voornem en, om Rome te
gevechten.De SpaanschegezantPimentellivan bezoeken, zond deze zjn protonotarius Holzplr tzzlfc,een velleerdhoveling,ondersteunde dJ:ZII.
:naarInnsbrick,voorwien zjopenljk
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beljdenisaiegdevan haargeloof.In de Sta- om de mis te laten lezen,weshalvezj zich
ten van den Paus werd zj metgroote eer- in Mei 1661 naar Hamburg begaf,waarzj
bewjzen ontvangen,te Loretto begafzjzich een jaar vertoefde en dien tjd aan alchemiste voqtnaar de kapelen legde er een kroon tische proefnemingen wjdde.ln 1667 toefde
en schepter op het altaar neder.In een ama- zj nogmaals korten tjd in haarvaderland,
zone-gewaad en tepaardtrokzjRomebinnen en ging wederom naarHamburg,waarzjter
en werd er gevormd door denHeiligenVader, gelegenheid van een feest,hetwelk zj bj de
waarbj zj den naam van Aleœandra ontving. verkiezing van paus Clemensfx wildevieren,
Toen zj gedurendedegodsdienstoefeningzich voor een volks-opstand de vlugtmoestnemen.
te luidruchtig met de cardinalen onderhield2 Toen Joltan Ccdïzzlïr afstand had gedaan van

reiktedePaushaareenrozenkranspver,dochzj den troon van Polen,bemoeide zjzichweder
verklaarde,datzjhieraannietgebondenwilde metstaatkundigeaangelegenheden,waarbjde

wezen.W eldra bragten nu deJezuïetendeergerljkste geruchten ill 0ml00p om trent den
wandel der pas-bekeerde, zoodat zj in den
ZomorFr
Van
1j6k56 Rome verliet,om zich eerst
ankr
naar
en vervolgens naar Duitschland te begeven.Te ParjsTvaszj hetvoorw erp der algeraeene bewondering wegenshare
geestigheid en hare onvrouweljke manieren.

Paus haar scheen te ondersteunen;doch daar

zj geen geld had om aan Omkooperj tebesteden en evenmin t0teen ht
lweljk besluiten

kon,werd de zwakke W iesnowiezkégekozen.

Na den dood van ClemensIX (1670)schepte
zj geen behagen meerin Rome,hoewelzj

dââr het middelguntwasvan een kring van

geleerden, waarult later het Genootschap der
In September 1656 keerdezjnaarItaliëterug, Arcadiërs t0t veredeling der Italiaansche taal
doch vertrok in hetvolgendeJaarwedernaar en dichtkunstis ontstaan.onrustig van aardj

Fmnkrjk,waarM azarinhaarmetleedeoogen
zag verschjnen,omdat men vermoedde,dat
zj den vrede tusschen Frankrjk en Spanje
wildebevorderen.In hetkoninkljk slotF0ntainebleau deed zj intusschen krachtenseen
door haar,zoo 'theette,a1s souverein gewezen vonnis den markies M onaldesohi, haren opperstalmeester,m et 26 dolk-en degen-

stooten om hetleven brengen,waardoorzjde

achting verbeurde van hetvolk envanhetHof.

zocht zj verstroojing in staatkundige ver-

wikkelingen,eeneuitgebreidebriefwisselingen
drukke sttldiën. In 1672 begafzj zich naar
Frankrjk, vanwaar zj na den dood van
Jokan Otuïvlïr, als naaste bloedvexw ant uit
hetgeslacht Wasa,hare aanspraken deedgelden op zjnegoederen inPolen en in Napels.
Vruchteloos Ondersteunde de Paus hare P0#ngen.Toen Brandenburg in 1674 in den 00rl0g
met Zweden heteenigermate haara1sapanage

Te vergeefsgafzj hierop aanCromwellharen toegewezen Pommeren bezette,verlangde zj

Tvensch te kennen,0ra t0teen bezoek inEngeland te worden uitgenoodigd,en keerde in
1658 naar Rome terug.Toen hare toelage uit
Zweden niet zeer geregeld werd uitbetaald,

wederom - doch te vergeefs - eenlegervan
den Keizer,en O0k op het Vredes-congrès te

Njmegen k0n zj niets doen.Ten tjdevan
den gestrengen InnoeentiusX1 voegdezjzich
deed zj aan den Keizerhetavontuurljkvoor- naar den toestand te Rom e en w ilde de stad
stel, om haar 24000 man troepen afte staan ni
et weder verlaten. Hare inmenging echter
ter verovering van Zweedsch-pommeren,het- in den strjd '
wegens de neutrallteitvan de
welk dan na haren dood aan Duitschlandver- woningen der gezanten was Oorzaak,datde
vallen zou.Hetvoorstelwerd niet ongunstig Paus hare toelage inhield.Dit was haar niet

ontvangen, doch zj zelveliethetvaren.In onaangenaam , want zj had een afkeervan
hare verlegenheid ontving zj van den Paus den Paus en van zjne gunstbewjzen.Althans
een Jaargeld van 12000 scudi en tevens tot men verhaalt, datzj betuiyd heeft,datvooropperhofm eester den geestigen cardinaalAzzo- zeker de Kerk dol
ar den Helligen Geest gereI1'si, om het toezigt op haar te houden.Uit geerd werd,omdatvan de 4Pausen,diezjte
ontevredenheid hierover en tevensom harever- Rome gekend had,geen enkelmeteengezond

warde zaken in ordetebrengen,deedzj na menschenverstand was begiftiqd geweest.In
den dood van Karel G'
MdfJc./'in 1660 eene 1689 werd zj dooreeneernstlgeziekteaanreis naar haar vaderland.Reeds in Hamburg getast; eerst kwam ex beterschap,doch verkwam haarde tjdingterOoren,datmen op volgensstortte zj weêrin.NulietzjdenPaus
hare kom st in Zweden w einig gesteld was,
doordien haar overgang tot de R.Katholieke
Kerk en haar levenswandelhaar beroofdhadden van de toegenegenheid des volks.W èl

vergiffenis vragen,vermaakte harebezittingen

lieke kapèl.Die werd echter vernield,enmen

dige uren'' bevat een aantal beschouwingen
en spreuken, en hare pG8voelens en merkwaardige gesprekken van koningin Cltristina''

aan cardinaalAzzolinien overleed,bjgestaan

door een carmelieter m onnik , op den loden

Aprilvan laatstgenoemdJaar,waarnazjinde
werd zj te Stokholm met deverschuldigde St.Pieterskerk werdbjgezet.- Cltristùtaheeft
eerbewjzen ontvangen!doch zj gafaldade- onderscheidene geschriften nagelaten, in de
ljk ergernisd00rde stlchtingeenerR.Katho- Fransche taal Opgesteld:haar rArbeid in leverdreefdegeesteljken en Italianen van haar
gevolg buiten de grenzen.Schoon zj een geschrift had ingeleverd aan de Rjksstanden,
waarin zj aanspraak maakte op de kroon
van Zweden,zag zj zich genoodzaakt,eene
ade van volledigen afstand te teekenen.Te

desgeljks.Hareeigenelevensbeschrjvingkeeft
zjnieteenst0taandenaanvangharerregéring
voortgezet,doch die van Alezander deGrppfd

en van Caesargetuiren van eenejverigestuNorrköping, waar zj dien winter Aaar ver- diederOuden.- Zj wasklein vangestalte,
bljfhield,k0n zj geenevergunningerlangen, ongemeen blank van hddenbexatbjbla&uwe
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oogen en een adelaarsneus weelderig blond 1252 alsopvolger van zjn broederAbelden
haar.W èlschitterdezjd00ruitstekendegaven lleenschen troon,en voerde,wegenshetaandesgeestes,dochhareverkeerdeOpvoedingwas matigend gedrag vanJaeob.& JJx#é'J:,bisschop

oorzaak, dat zj debekoorljksteeigenschap- van Lund, een hevigen strjd metdeKerk.
zwakhedep harer sekse tekunnen verhefen. rjk,uitgezonderd Jutland,inden bangedaan
Christlnos noemde men in Spanle de en stierfaan vergif.
!',eenzoonvankoninyErikVI.
staatkundige partj,welkederegten van k0- CltrirtgelJ.
ningin MariaOF
èrïyfïzlc(zieonderdezennaam), Hj waseen derOngelukkigstekomngen van
pen der vrouw miste zonder zich boven de Hj nam dien man gevangen,werd metzjn

alsvoogdesharerdochterIsabella,tegen deaan- Denemarken. Het leven werd hem zuur ge-

spraken en alnvallen derCarlistenverdedigde.
Chrlstodorus,een Byzantjnsch dichter
uitdestad Coptusin Egypte,leefdetentjde
van keizer AnastasiusI (491-518 na Chr.).
Hj heeft 2 epigrammen nagelaten,benevens

maakt door den adel en de geesteljkheid!
Waldemarvan &de:o'
i
# beroofde hem in13é6
Van den troon, dien hi
j eerst 4 Jaren later
vieêr beklom , - voorts moestht
joorlogen

tegen graaf Gerkard 1v,1 Yolstein,Tvaarna de
een gedicht van 416 verzen op de standbeel- mishandelingen,diehj van2edelliedenonderden in het muséum van Zeuœippus te Byz= - vond,in 1333zjn doodveroorzaakten.
tium .Het gedichtisuitgegeven m etnotenvan
ChrLstf '
el III (als Koning van Zweden

Cl
tristf '
el .
f). Hj was een zoon vanJokan
AnselmnsWf
zzit
fzfrï(1711).
ChristoFel, van hetLatjnsche Christo- '
pcz/Bel
jeren en van prinses k
%opkia nan Denepkor'
as (Christus-drager). Onder dezen naam marken en Zweden en werd in plaatsvanS ik
V0nn01(1f)l155.IJ:
X eerst rjksbestuurder (1438), toen koning
Eén l
teili
ye,te weten:
(1440)van Denemarken1en in 1441 00k van
St. C#rï.
s/t
#kJOfde Groote Cltristyeltéên Zweden. Hj verlegde den zetelderregéring
van de heiligen der R.Katholieke Kerk,van
w ien weinig bekend is.De legende evenwel
verhaalt het volgende: Cl
tristfel, tevoren
Reprobus ofAdokymos geheeten en uitPalaestina afkomstig,had eene dubbelemans-lengte

van Roeskilde naar Kopenhagen,lokte vele

Duitschefamiliën naarzjn rjk,waardoorhj
de ontevredenheid wekte der bevolking, en
Overleed in 1448.

Eén ltertog mlz
lBeqeren,teweten:
en eene verbazende kracht.Eerstdiendehj
Cltristfel de X/-prdcF
lfdr, een zoon van
zjn Koning,doch toen hj devreesvandezen AlbreelttIIL Hj werd gebpren den5denJunj
v00reen Christusbeeld ontwaarde,besloothj, 1449 en was een der krachtigste ridders van
zjne krachtaan Cltristuste wjden.Eenklui- zjn tjd.Toen zjn broederAlbreekthetbezenaar maakte hem met dezen bekend, en wind aanvaardhad,wildehj zich Ran dezen
daar de gewoneboete v00rhem nietvoldoende a1smede-regentopdringen,doch zag zichverwas,werd hj aan den oevereenerrivierge- pligt,met een jaargeld van 3000gulden geplaist,om erOp zjneschoudersdepelgrims noegen te nemen.Na herhaalde pogingen t0t
naarde overzjdete brengen.Dâârverscheen Opstand,van welkehj êénemeteenegevanhem Christ'
tts in de gedaante van een kind, Fenschap van 19 maanden boette,moesthj
en Chmistt
f'
elherkendehem aan zjn buiten- m 1475 voor een tjd van 10 Jaar afstand
gewoon gewigt,alsmede aan het verschjnsel, doen van alle aanspraken op het bewind,
dat zjn staf, op bevelvan datkind in de waarna hem het kasteel en destadLandsberg,
aarde geplant,den volgenden nzorgenbladeren hetkasteel Paalen de stad W eilheim werden
en dadelsdroeg.ltu Nverd hj door den prae- toegewezen. Hj verwierf door zjneheldenfect Dachnus verdacht en gepdnigd,doch te daden in de oorlogen van dien tjd grooten
vergeefs. Ten laatste schoten 3000 soldaten roem , snelde keizer Maœimlliaan tegen H0nvergiftige pjlen Op hem af,maar deze bleven garjetehul? en wasde eergte,die demuren
in de lucht hangenten zelf werd de praefect van Stuhlwelszenburg beklom.Naverloopvan
door zulk eene pjlin het004gewond.Hierop hetlo-larig tjdperk wenschtengenoemde stetoonde Cltristg el zich bereld, Om zich het den bevrjd teNvprden van zjnehardeheerhoofd telatenafhouwen,opdatdoorzjnbloed schappj en 59 riddersverklaarden hem den
de gewonde k0n genezen worden. Dit ge- Oorlog:doch Grid/p#klversloeghunaanvoerschiedde,en de praefectkwam daaropmetzjn der N%eolaas ran zùdzl.slerg en plaatste zich
geheele gezin t0t bekeering. De Oostersche aan het hoofd van den rLöwlerbund'',d00r
Kerk viertzjne gedachtenis OpdenlldenMei, de vjanden van Albreehtopgerigt.Toen echde W estersche op den 25stenAugtlstus.Vporal terdi
e Bûnd verliep,trok Cl
trist@elmetonin tjden van pest werd hj methetzooge- derscheidene edelen envorstennaarPal%stina,
naamde Christfelsgebed aangeroepen,en @ en overleed,verzpend metzjnbroeder,opden
onderscheideneplaatsenin Spanlewordenrell- terugtogtte Rhodus den 14den Augugtus1493.
quieën van hem vertûond.Men stelthem voor
Ee'n Aerfpg ean '
X ïirfe-kr.ç,nameljk:
als een reus met een stafin de hand en het
C
l
t
r
i
s
t
ye
l
TF,
e
enigen zponvan hertog TJ!Christus-kind Op de schouders.
roh deAlpdk-pdd'
l
gdenvandeBejerscheprinKoningen rJzlDenemaeken,nameljk:
ses Sabina.Deze voortrefeljkevorstwerdgeChrisl@'
el.
!'
,den vierden zoonvan Walde- bpren den lzden Maart 1515.Zjneopvoedingj
-c4. 1 en van eene Vlaamsche Prinses.Hj aanvankeljk verwaarloosd,werdaanmerkeljk
was eerstheer van Laaland en Falster,werd verbeterd, toen keizer Karel F de landen
in 1247 door Erlk verdreven,gevangen geno- zjns vaders in bezit nam en hem bj zich
mentdoch wederinvrjheidgesteld,beklom in hield.Zoodra dezeechterheterfvorstendom aaq
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zjn eigen broeder I'erdinand in leen gafen EnamW ,een edelman uitNormandië,met30
Cl
trist@eldwong,om hem n=r Italië tev01- anderen een tabkksplantage aangelegd, tergen, nam deze de vlugt naar de bergen van wjl erzich tevenseenigeEngelschen vestigTyrol,verscheen hierop teAugsburg,om voor den,en beide volkeren voerden er vervolgens,
zjn regtte strjden en vond z00 grooten bj- t0t groot nadeel der welvaart,een hardnek-

val,datde Keizerzjn plannietk0ndoorzet- kigen strjd.Eindeljk werd hetin 1713 aan
ten.Inmiddels nam Ulrolthet land gewapen- Engeland toegewezen,doch 00k wederdoorde
derhand Tieder in bezit:riepzjnzoont0tzich Franschen onder den markiesde.Pt
IF
XiIJJveroen zond dezen vervolgens naar het Fransche verd,rn op nieuw aanEngeland afgestaan
H0fzonderzich verder om hem tebekreunen.
ChrlstoFels-orde (De St.) of de orde
Hier verwierf hj de gunstvan den Koning der zzlcfkAeït
f werd in 1517dooreen aantal
en van deaanzienljkste personen.Schoon0p- Oostenrjkscheriddersen edelen gesticht.Alle
pervlakkig metzjn vaderverzoend,heerschte Onmatigheid en zelfs hetvloekenwerdvolgens
tusschen die beiden weinig eenstemmigheid. dewetten derordemetgeldboetegestraft.Zj
Na dend00d van UlricFzaanvaarddeCl
tristofel kozen St.OArIJt
I
#'
:Jt0tpatroon,en debeeldden troon op een tjdstip,waarop zjn land, tenis van dien heilige werd als orde-teeken
ge
dr
agen.
alseen vervallen achterleen,aan hethuisvan
oostenrt
jk z0u worden toegewezen.Doorman- Christofe,eenverdiensteljk Franschnjneljke standvastigheiden beradenheidwisthj verheidsman,werdgeboren teParjsin 1805,
alle zwarigheden te overwinnen,enslootzelfs stond aanvankeljk aan het hoofd van een
vriendschap met Karel V enmetM aœimiliaan handelshuisin gouden enzilverenvoorwerpen,
fT,den zoon van zjntegenstanderIkrdinand. en behaalde in 1842 grooten roem ,door de
W eldra in het bezitvan zjn hertogdom be- inrigtingen t0t galvanisch vergulden enverzilvestigd,besteedde hj zjn jveraan hetrege- veren,welkehj in zjnegeboorteplaatsente
1en der binnenlandsche aangelegenheden.De Karlsruhedeed verrjzen.Dedoor hem Opde
standen werden Opgeroepen,hetlandregtvast- groote tentoonstelling geleverde voorwerpen
gesteld, met zjne medewerking hetConcilie wekten algemeene bewondering,en hetnaar
van Trentegehouden,en hj wasdejverigste hem yenoemde Cl
tristolk-metaal (alfénide)of
bevorderaar van den Augsbuxgschen religie- galvanlseh verguld nieuw-zilver, dat slechts
2
gewi
gt
s
pro
ce
nt
en
zilver bevaten volkomen
vrede. Hj WaB een vriend van keizer Maœimiliaan en van keurvorstFrederiktlclde.p-/'
/
zlz, Op zilvergeljkt,isalgemeenbekend.Hjovervrjzinnig op hetstuk van godsdienst,m= r leed teParjsden 16de)zDecembel'1863.
us
onverzoenljk Jegensde R.Katholieken,hoe- Christologie is de leer omtrent Jez'
s/l.
ç, zjn persoon, zjne bedoelingen en
we1hj zeer verlangde1datdegodsdiensttwis- OArï,
ten op een 'algem een Concilie zouden worden zjnewerkzaamheden.Men raadplege daarombjgelegd.In zjn land verordende hj een be- trent hetartikelJdzvd.
terkerkeljkreglement,hetwelkn0gvankracht Christopoulos (Athanasios),een Nieuwis,hervormde de cniversiteiten deseminaria) Grieksch dl
chter en taalkundije,geboren in
e Kastoria in M acedonlë,w oonde als
en zorgde zoowelvoorhetvolks-onderwjsals 1772 t,
voûr den landbouw.Nadathj desgeljksp0- knaap metzjn Ouderste Boekarest,leerdeer
gingen had aangewend pm den berooiden toe- deoud-Grieksche,voortst,
eofendeLatjnsche
Btand derschatkistte verbeteren?overleedhj Kal, studeerde te Padua in de gelleeskunde
op den 28sten December1568.Z)n doodwerd en in deregten,en werd daarna onderwjzer
in het huis van M oeroesl, eerst te Boekaalgemesn betreurd.
Chm stosel (St.
)of k
%t.fïff:is denaam rest, daarna te Jassy.Vervolgens bekleedde
van een eiland der Kleine Antillen,hetwelk
tot het Britsche gouvernement der Leewardeilanden en uit een hydrographisch oogpunt
t0t de Caraïben of Bovenwinds-eilanden behoort.Ilet ligt tusschen Nevis en St.Eustatius ten oosten van Antigua op 17ON .B.en
45OW .L. van Greenwich en heeft eene 0p-

hj eenige ambten in Mûldaviëtvestigde zich

eerst te Jassy,daarna te H ermannstadt,vervolgens in Griekenland, begaf zich in 1836

naar W alachje, en Overleed den29sten Januarj 1847.llt
jheeftliederen inden trantvan
Anal
veon uitgegeven (1813),voortsbelangrjke
opstellen over de NieuF-Grieksche taal,en

schreefde p'EkkRvnxà a
'jlyf
zpozogfp:1'e
z,''die
na zjn doodin hetlichtverschenen (1853).
Christus beteekent in het Hebreeuwsch
messias,in hetNederlandschyezalfdeen isde
eer-ofambtsnaam van Jezus(zieonderdezen
een uitgebrande vulkaan.Het klimaat is er naam).

pervlakte van 31/: (; geogr.mjl.Debodem
bestaat er gedeelteljk uit eene kalkvorming
en isgedeelteljk van vulkanischen aard en
met vulkanische asch bedekt.De hoogsteberg
(ruim 1000 Ned.e1)is erdeMount-Misery,

gezond, maar orkanen en aardbevingen verChristus-beelden of geschilderde vooroorzaken er wel eens groote verwoestingen. stellingen van JezMs zoektmen in deneersten
De plantagesleveren er suikeren katoen,en tjd naden aanvang onzerjaartellingteverhet aantal inwoners was er (met die van geefs wegens de afkeerigheid der Christenen

Anguilla)in 1860bjna26000,waaronderzich van allebeelden.Laterwerd hj veelalvoor-

sleehts Q000 Blanken bevonden.De hoofd-en
havenstad, tevens eene vesting, is Basseterre. - Het eiland werd in 1493 door CoIl-kd ontdekt, en deze gaf het den naam

gesteld in de gedaante van den rGoeden Herder,hetverlorenschaapnaarhuisdragende'',-

somtjdsalseenjongelingvanidealeschoonheid,

op den Apolv derGriekenreljkende,ensom-

van San-christoval. In 1625 wer; er 400r tjds0ok &1:een manvanmlddelbarenleeftjd.
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Vermoedeljk werden in den tjd vanConstan- andere Bieraden. - De Panseljke Christusf'
i/ reedshistorie-stukkenvervaardigd,waarop orde is eene orde van verdienste;het ordeChrist'
l
ts a1s hoofdpersoon was geplaatst,en kruis wordt aan een rood lint om den hals
sedertde 4de eeuw vindt men dool-demiddel- gedragen.
eeuwen heen een bepaaldyortretvanCltristIœ. Chrodegang (St.), een afstammeling uit
Volgens de sage bevondwzlch een afdruk van hetgesl
achtder Ayilo@ngen,w asreferendaris
zjn gelaatin een doek,diein hetbezitwas aan het Frankische H0ften tjdevan Karel
van koning Abgar van Edessa, alsmede in Martel,voorts bisschop van Metz,en overleed
een zweetdoek van de heilige Verônica,ter- in 766.Hj bevorderdedeverzoeningderFrank

wj1zj tevensgewag maaktvaneeneafbeel- kische regéring metRome enbesteedde zjne
ding, door Izucasverkaardigd.T0tde oudste aanzienljke goederen aan het stichten van
afbeeldingen behoort die, welke Aleœander kloosters.Vooral heefthj zich bejverd,om
K rdr'
lf.
s in 230 in zjn paleisbezat,terwjl denoodigetuchtonderdegeesteljkheidteherm en uit een mozaïek van de 3de eeuw in het
Muséo Vaticano kan zien, hoe de Heidenen
zich Cltrisl'tts voorstelden.Yolgenseen bljkbaar Onechten brief,door Lentullts,den voorganger van Pilat'
tfs,t0tdcn Romeinsehen Senaat gerigt:bezat Cl
tri&t'
l
gs eeneschooneman-

neljke gestalte en een edelgelaat.Zoodanig
is Ook de besohrjving,in de8steeeuw door
Johannes Damascenn ! volgens zjneverzekering naar Oude schrjvers,gegeven.Volgens
hem had Cltristnseenorjzige gestalte,zaâm-

stellen door het invoeren van een bepaalden

regel,rchrodegangiregula sincera''genaamd.
Hierdoor werden de monniken verpllgtOm in
één huis(monasterium)tewonen,gezamenljk
den maaltjd te houden,en op bepaaldeuren
te zinren, te bidden,den bjbeltelezen en
te predlken.Hetaieggen van bepaalde beloften was voorts Feen verei
schte,zoodatzulke
kloosterlingen el
g
e
n
e
b
e
z
i
t
tingen mogten hebben. Die regells eerstdoor Karelde Gzppfe
en vervolgensdoorLodewùk de Frp-:beves-

gegroeide wenkbraauwen,schoone oogen,een tigd.
regelmatigen neus?golvend haar,eenzwarten
Chrom atix h, een term in demuziekgebaard en eene bleelc-gele gelaatskleur,even- bruikeljk,isafgeleidvanhetGriekschewoord
a1s zjne Moeder.T0tdeOudsteafbeeldingen !hchroma'' kleur. In een toonladder ofschaal
xekeutmen voorts 2 geschilderdeborstbeelden ls eene natuurljke opvolging van toonen;
ill de catacomvon te Rome; Cl
trist'tts wordt neemtmen in het octaafalde daarin liggende
hier voorgesteld met een ovaal gelaat,een twaalf halve toonen op,zoodat iedergeheele
regten neus, gcweld'
de wenkbraauwen en een toon in een grooten en kleinen halven toon
hot)g voorhoofd.De tlitdrukkingvanhetgelaat wordtgesplitst,dan worden de halve toonen,
is ernstig en zacht,het haarophetvoorhoofd die in denatuurljke schaalnietvoorkomen,
gescheiden en in lokken ol)desehoudersafda- op de klavieren vjn sommigeinstrumenten,
lend,de baard niet zwaar,maar kort en ge- zooals Orgels en pianos, door toetsen van
spleten. Aan dezen algerneenen vorm hebben eene andere kleur aangewezen.Een toonladde Nieuw-Grieksche en Italiaansche schilders der, alléén met halve toonen opklimmend Of
t0t aan M iehele xd.lot
y/p zich gehouden.rotde afdalend,is een eltrœnatisehe toonladder.
schoonste behoortvoorzeker hetChristusbeeld
Chrom atroop (De)ofklenrenmengerbestM t

van Rafaè'
lin derGraflegging''.Heerljk zjn uit 2ronde,geljkmiddelpuntigboven elkaârge-

ook de Cllristus-beelden van Titiaan en van plaatste, met sterren en iguren beschilderde
Lltdovico Ccrrcccï.Allengszjn de afbeeldin- glazen platen,die door eene kruk om hetgegen van Cltrist'tbs idealen geworden van m en- meenschappeljk middelpunt snel,maarin tescheljke waardiyheid, zedeljkegrootheid en genovergestelde rigtingen kunnen bew ogen
verllevene gûdsdlenstigheid, en daarvan noe- w orden.Brengtm en dien toestel in eene t00men wj uit den nieuweren tjd den rchristus verlantaarn ofin verband m et een hydro-oxyconsolator''en den nchristusremunerator''van geen-gasmicroscoop, en geschiedt daarna ge-

melde beweginy, dan aanschouwt men een
sierljk en afwlsselend spelvan allerleiiguren en kleuren. Gewoonljk is die toestel
verbonden met een anderen t0thetvoortbrenwant toen in 1312 de orde derTempelridders gen van nlvelbeelden (zieonderditwoord).
Tierd opgeheven, deed koning Dionysi'
tts rtzzzî
Chrom lum of elvroom is eene enkelvouPortuyal haar onder dien gewjzigden naam dige sjof,t0tde metalen behoorende en aanin zjn rjk voortbestaan, '
tgeen doorpaus geduid door het scheikundig teeken Cr.Het
Jol
tannes XXII werdgoedgekeurd.Demagt onderscheidtzich dO0rdefraajekleurenzjner

onzen Ary Schefer.
Christus-orde is de naam van eenePauseljke en Portugéscheridderorde.Aanvankeljk omvatte zj slechtsgeesteljkepersonen,

der Orde werd z00 groot,dat J'
nlius III ln verbindingen en werd in 1797 doûr Valtqnelin
1550 de waardigheid van grootmeester voor in eene Sibérische looderts ontdekt, welke

altjd met de kroon verbond.Sedert1789 is na dien tjd den naam heeft gedragen van
zj in 3 klassen - grootkruisen,comman- chroomzuur l00d.De meestverspreidechroomdeurs en ridders- verdeeld.Het ordeteeken el4s is de chroom-i
jzersteen) eene verbinding
is e0n lang rood kruism et een w itkruis in van jzer-oxyduleen chroom-oxïde4zel
dzamer
het m idden; het w ordtdoor de grootkruisen
aan eene 3-votldige gouden keten, door de
com mandeurs aan een rood lint om den hals,
en door de ridders in hetknoopsgatgedragen.

vindt m en chroom ztlre verbindlngen in roodkopererts, melanochroïet en Vauqueliniet.In
zeer kleine hoeveelheden is hetchromium aan-

wezig in eenigegroene(smaragd,serpentjn,
Hierbj komen voor de hoogsteklassen n0g straalsteen) en roode (pyroox
),spinèl,kunst-
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matigenrobjn)delfstoen,terwjlmenhettevens

Chrom ium -aluin of Aroom-aluinj 00k

blaadjes doet achterbljven. Volgens Waler
geschiedtde voordeeligstereductievanchroomchloride door zink,en verkrjgtmenhetmetaalin kleine, maar zeer duideljke kristal-

dan als neêrslag een kristalljn,grjsviolet
poeder,dat0Itiltreerpapiergewasschenwordt
totdat het zulver paars is,waarna men het
in een weinig waterbj eenetemyeratuurbe-

kalichroom-aluin en zwavelzuur kalichroomInmiddelswordtalleenuitchroom-jzersteen Oxyde genaamd, is een dubbelzout, dat Op
rood,zuurchroomzuurkalium fabriekmatigver- gewoon aluin geljkten in defabrieken veel
kregen, en dit is voor den scheikundige de gebruikt wordt. Het is een van de fraaiste
bron van alle Overigechroomverbindingen.om zouten der scheikunl en wordtgemakkeljk
metallisch chromitlm te winnen,bedient men verkregen uit de gemengde oplossingen van
zich van chroom -oxyde of chroom -chloride. zwavelzuur kalium en paars, zwavelzuur
Men verkrjgt het uitheteerstedolrhetin chroom.Inhetgrootwintmenhetdoor3deelen
een kroes metk0olte vermengen en daarna dubbel-chroomzuurkalium in12deelen waterop
in een glasblazers-oven aan de felste gloei- telossen,er4 deelengeconcentreerdzwavelzuur
hitt: bloot te stellen,waarna het zich in de bjtevoegen,hetmenqseltelatenafkoel
enen
gedaante van eene poretlse massa vertoont. er daarna met vermhding van alle warmte
Het komt uit de chloorverbinding door deze zoolang wtjngeest van 800/0 bjte gieten a1s
te Ontleden metkalium ,waarna het denvorm men n0g een iaauw opbruisen en eene ontheeft van een donkergrjspoeder,Ofmeteen wikkeling van aetherischriekendedampen ontgalvanischen stroom ,die hetinmetaal-achtige waart. Na verloop van een etmaalvindt men
aantreft in boon-ertsen en meteoorsteenen.

len, wanneer men paars chroomchloride met neden 35OC.Oplost.Uitdezevloelstofnu krischloor-kalium , chloor-natrium en zink laat talliseert het chroom-aluin in prachtige kris-

smelten.Hetchromium istinwit,broos,moeje- tallen.Men verkrjgtdezeevenwelgoedkooper,
1jk smeltbaar,heefteen soorteljkrewigtvan wanneermen ineeneoplossingvangeljkever7,3, wordt in zuiveren toestand nlet aange- bindingsgewigten dubbel-chroomzuurkalitlm en
trokken door den magneet,en geleidtdeelec- zwavelzuurzoolangzwavelig zuurmengt,totdat
trische vloeistof.Het istegen dampkringslucht de oplossing eene zuiver paarse kleur heeft,
en waterbeterbestand dan jzer.In de ltlcht w aarna m en ze rustig laat staan, om te
verbrandt chromium-poedert0t chroom-oxyde, kristalliséren. Chroom-aluin kristalliseert in
en met salpeter gesmolten leverthet chroom- octaëders,die nagenoeg zwart en aan de ranzuurkalium.Zoutzuuren zwavelzuurhebbenOp den fraai robjn-rood zjn, lost bj gewone
chromium eene trage werking, maar lossen temperat
uur 0l!in 7 deelen wateren wordt

heteindeljk op t0toxydule-zouten.Doorsalpeter-zuur,zelfs in kokenden toestand,wordt
het niet aangetast, maar in een gloejenden
toestand ontleedthetwater,evenalsjzerdoet.
Metzuurstof vormt heteen5-talverbindingen,
nameljk chroom-oxydule(Cr0),chroom-oxyde
(Cra0a),chroomoxydule-oxyde(Cr0,Cra0a),
chroomsuperoxyde (Cr Oa), en chroomzut
lr
anhydride (CrOa).MetBtikstoftzwavel,phosphorus, chloor, :uoor en cyan verbindthet
zich desgeljks.Zjne verbindingen komen in

uitderoodachtlg-blaauwevloeistofdoorwjngeestOnveranderd neêrgeslagen.Bj75OC.Ontbindtzich de Oplossing,wordtgroen en geeft
geene aluin-ltristallen meer,doch na verloep
Yan eenige weken keert de paarse kleur
terug.Bj eenesterkeverwarmingvanchroomaluin Ontwjkt hetwater,en erontstaateen
dubbelzollt met geringer watergehalte, dat

traag in waterOplost,- latereen watervrj

dubbelzout, hetwelk dool* kokend water in
zwavelzuur kalium en onoplosbaar zwavelhet fabriekwezen veel te pas, bjvoorbeeld Zl1l11* chroom wordt ontleed.Uiteene geconhet chroom-oxyde btj het kleuren van glas, centree,rde, Avarra geraaakte? groene oplossing
bj hetporselein-en glasschilderen,- voorts van chroom-aluin daaltnabjvoegingvan wjn0P aanzet-riem en Van scheermessen en als geest eene taaje,groene massa naar den b0eene onverdelgbare kleur bi
J* het drukken dem , welke eene verbinding is van zwavelvan banknoten,terwjl het als hydraat op zuur kalitlm met z/ade zwavelzuur chroom.
zich zelf of in verbinding m et boorzuur en Deze m assa, iu water Opgelost,gaatslechtB
phosphorzuureenefraajegroene kleurstofop- zeer langzaam of in hetgeheelnietOver in
levert.Dechroom-chloride,eeneglimmerachtige de paarse oplossing, weshalve men haar als
massa,z0u men kunnen gebruikenbjhetver- vaste verfstof gebruikt t0t het kleuren van
vaaxdigen van gekleurd papier. Chroomzuur vernis,kaoetsjoek enz.,terwjlzjtevensdient
kalium (kalium-chromaat),zoowelhetgeleals voor groenen inkt.
hetroode,wordennietalleeyaangewendt0thrt Chroom-aluin met keukenzout komtte pas

berelden van chromaatgeel(loodchromaat)en bj de lederbereiding,- voorts,doorazjnzure
chrcmaatrood,maar o0k alsbjtmiddelvoor lood-oxyde ontleed, t0t het waterdigtmaken
Turksch r00d enz., alsmede t0t het maken van wollen en katoenen stoffen. O0k heeft
-es van jzerdraad in eene0pvanOntvlambaremassa's,voorstrjkzwaveltjes. m 0n wel korfJ
Groote hoeveelheden kalium-chromaat bezigt lossing van chroom-aluin gehangen,om zemet
raaje kristallen te versleren. In de scheimen bj hetbereiden vankleurstoffenmetteer, f
bjvoorbeeld van aniline-violet, aniline-groen kundige laboratoria bereidt men kristallen van
enz.Eindeljkheeftmenclx
roomzuur-kaliummet chroom -aluin meteene kern van gew oonaluin
goed gevolg aangewend t0thet bereiden van Of omgekeerd. - Het ammoniak-ekroom-alltin
chloor,t0tontfoeseling van brandewjnent0t geljkt op hetkali-chroom-aluin,kristalliseert
n0g gemakkeljker (
loch isnietz00goed bezuiveringvan hout-azjn.
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stand tegen den invloed der lucht.- Hetna- Deze kleur is bestand tegen licht en lucht,
tron-ekroom-alwln lost veeleer 0P en is dus tegen azjnzut
lr,zeep en soda.
Chrom ium -chlorure ofAroom-ehlor-ej
moejeljk tewinnen.
Chrom ium -chloride of aroom-cltlorlde op dergeljkewjze zamengesteld alschroomwordt verkregen,wanneer menovereengloei- oxydule, verkrjgt men door gloejing van

Jend mengselvan chroom-oxyde enk00ldroog violetchroom-chloridemetdroog,zuurstofvrj
chloorgasleidt.Hetsublimeertinfraajeviolette waterstofgasbj een matigenwarmtegraad.Het
blaadjes,die men in dehuid kan inwrjven. vertoont zich dan in wittekristallen,diebj
In dezen toestand ish:tonoplosbaar in koud eene aanmerkeljke hitte in water tot eene
water,doch lost langzaam Op inwarm water, blaauwevloeistofOplossen,welkemetgretigheid
waaraan het eene groene kleur geefl.Zwavel- zuurstof ppneemt en hierdoor groen wordt,
zuur en alkaliën ontbinden hettraag,- bj terwjler eene verbinding van 2 verbindingsgloejing in de luchtyaathetoverin chroom- gewigten chroomchloride met 1verbindingsge-

Oxyde, bj gloejing ln ammoniak in stikstof- wigtchroomoxydeontstaat.00kverkrjgtmen
chroom ,en bj gloejing in zwavelin zwavel- het door eene oplossing van ehroomchloride
chroom.Opmerkeljk isdeoplosbaarheid van met zink te behandelen.

het violet chloride in water, wanneer dit
Chrom ium -geel of ehromaatgeelis een
laatste slechtseenegeringehoeveelheid chroom- neutraal chroomzuur lood en wordt als verf-

chlorure bevat. Ook andere chlorures (tinchlorure, koper-chlorure, jzer-chlorure enz.
)
werken opdergeljkewjze.- GroencFlrpzzlï- chloride verkrjgt men doorchroom-oxydeop

stofveel gebruikt.Men verkrjgthetin zuiveren toestand,wanneer men eene oqlossing

van 1 deelen neutraal chroomzuurkallum in
8 deelen gedestilleerd w ater met eene 0p10s-

te lossen in zoutzuur,en voorts na het ver- sing van 4 deelen loodsuikyr in4deelenwater
dampen als eene waterhoudendegroenemassa, doet neêrslaan en den nee
-rslag uitwascht en
die bj verwarming in een lila-kleurig,oplos- droogt. Het chromaat-geel is onoplosbaar in

baar oxychlorideen eindeljkingroenchroom- water, wjngeest en ammonia)oplosbaarin
oxyde overgaat.Bj eeneverwarmingindroog warm natron- enkali-loog,ontbindtzich,wanchloorwaterstof of chloorgasbljftechterper- neer hetgekooktwordtmetsodaofpotasch,zikbloesem-kleurig oplosbaar chromium-chlo- voorts met zwavelzuur en bj ontwikkeling
ride achter,dateindeljkalseen onoplosbaar van chloor, wanneer het gekookt wordtmet
violetchromium-chloride sublimeert.- Voorts zoutzuurj waarbj eenegroeneoplossingvan

heeft men n0g eene reeks van basische chro- chroom-chloride ontstaat, en zich chloorlood
mium-chloriden.Met de chlorurén deralkaliën afbcheidt.Voegt men er alkoholbj,dan is
vormt hetchromium-chlorideoplosbaredubbel- deafscheidingvanchloorloodvolkomen,waarna

chloriden.Geljk hetchroom-chloruremethet men hetgemakkeljk verzamelen enwegenen
chroom-oxydule,en hetchromium-chloridemet alzoo het veranderljk chloorloodgehalte van
het chroom-oxyde overeenkomtjz00heeftmen chromaat-geel bepalen kan.Bj verwarming

00k een super-chlorure, datmet chroomzuur losthetin salpeterzuurvolkomen op;verwarmt
chroom-oxyde,en een super-chloride,dat met men het droog,dan wordthet donkerdervan

het ehroomzuur overeenstemt.Beide geven bj kleur,eindeljk bruin rn smelt.In gestolden
verw arming chloor en latenchromium-chloride toestand bljft het brum , neemt geen water
achter. Smeltmen 10deelen keukenzoutmet12 uit den dampkring op en komt in dezen toedeelen rood chroom zuur kalium en destilleert stand te pas bj de analyse van bewerkm en deze m et 30 deelen rookend zwavelzuur,

dan verkrjgtraen in denontvangereenprachtig,bloedroe ,dunvloeibaar c'
hroomzuur,dat
uit 1 vexbindings-gew igt chromium ,Q verbindingsgewigten zuurstof en 2 verbindingsgew igten chloor bestaat. Met water Ontbindt
zich die vloeistofin zoutzuur en chroom zuur,

tuigde ligchamen,daarhet,metdezegegloeid,
hun koolstof t0t koolzuur,hun waterstoft0t
w ater oxydeert en zelfgereduceerd w ordt t0t
metallisch 100d enchroom-oxyde.A1sgeleverfstof overtrefthetchromaat-geelalle andere in

schgonheid en in dekkend vermogen,hetbiedt
w eerstand aan licht en lucht, alsmede aan

en bj gloejing bljft chroom-oxyde achter. verdunde zuren, maar niet aan alkalische
Ditlaatste werktkrachtig op alle zelfstandig- loogen en zeepen,terwjlhet doorzwavelwaheden: die zuurstof ofchloor kunnen opnem en,ontploftm etphosphorus,ontvlamtzwavel, alkohol en terpentjn-olie, en ontbindt
zwavelwaterstof en ammoniak-gas Ondervuur-

terstof bruin wordt. M en bereidt het chro-

maat-geel door het reg/treeks te doen neêrslaan,en 00k we1door chloorlûod ofzwavelzuur 100d met chroomzuur kalium te beverschjnselen. Het chromium-chloride wordt handelen. In het laatste geval gebruiktmen
zeer aanbevolen bj het blaauwverven met de loodzouten der katoenfabrieken,waardoor
blaauwhout.Hiertoe lost men 0,75 Ned.pond men goedkoopesoorten verkrjgt,dieevenwel
rood chroomzuur kalium op in water, ver- steeds onontleed zwavelzuur 100d bevatten.
mengt de oplossing met 1,75 Ned.pond zout- Bereidtm0n chromaat-geeldoorneêrslag,dan
zuur van 22OB. en giet deze vloeistof in verkrjgt men eene zuivere soort van eene
240 Ned.kan afkookselvan blaauwhoutvan donkere dtroen-gele kleur. 0p deze wjze
20B. Bj kookhitte kleurtditnat het daarin wordt het echter zelden gemaakt.Doorgaans

gedompelde katoen,zondergebruik van bjt- doet mqn bj de oplossing van chroomzuur

m iddelen, donker indigo-blaauw ,en naar ge- kalium eenw einigzwavelzuur,zoodatmengelang men het wascht of nietwaschtwordt deelteljk scheikundige, gedeelteljk mecha-

het bj het droogen paarsofdonkerblaauw, nische mengselsverkrjgtvan ehroomzqurqa
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zwavelzuurl00d;zjn beideingeljkeverbin-

dingsgewigten aanwezig)dan ishetchromaatgeelzeer poreus en l0s,lichtcitroen-geelvan
kleur, bezit een grootdekkend vermogen en
vormt het hoofdbestanddeel van het met
zwaarspaat,gips enz.vermengde Keulsoltgeel.

Chrom ium -oxyde ofAroom-oœydeiseene

chromiumverbinding, die in de natuur als
chromium-oker voorkomt, maar 00k kunstmatig bereid wordt en dan den naam draagt
van Arominmgroen. Men heefthet in harde,
donkere kristallen en 00k welin een groen
Bj 2 verbindingsgewigten zwavelzuurl00d, poeder.Men bereidthet uitchroomzullrkwiken 1 verbindingsgewigt chroomzuur 100d,is zilver-oxydule,uitchroomzuurkalium ,metsalhet praeparaat uitnemend geschiktt0t berei- miak ofmetk001.Bj witgloeihitteontstaanuit
ding van o* omaqtsroen, hetwelk eenebehoor- rood chroomzuur kalium veelkleurige chroom1jk dekkende en goed opdroogende olieverf Oxyde-blaadjes.Bjzonder fraaichroom-oxyde
levert.
erkrjgt men door verwarming van dubbelW anneer men geelgeverfdkatoenuitwascht v
chroomzure ammonia en vûlgens Izkbi.q door
en in kokende kalkmelk dompelt,da'
n wordt hetverwarmen van chroom-chloride.Gegloeid
aan het chroomaat-geeleen gedeelte van het chroom-oxyde is Onoplosbaar in zuren en gaat
chroomzuur ontnomen,en de gele kleur ver- bj gloejingmetalkaliënOfsalpeterinchroom-

andert in oranje. Men verkrjgt deverfstof zutlr over.Men gebruiktchromium-oxydebj
zelve,nameljk hetcltromaat-oranjedoorchro- hetvervaardigen van groen glas!alsmedevoor
maat-geel met chromaat-rood te vermengen. olieverf en bj hetporseleinschllderen. Daar
Dit laatste is basisch chroomzuur l0odenont-

hetOnsmeltbaar en tegen het vuur bestandis,
staat door chromaat-geel metalkaliën te be- kan het zoowelbeneden a1sbovenhetglazuur
handelen , of regtstreeks uit chroomzuur ka- gebragt worden.In heteerste gevals'ermengt
lium.Men verkrpgt eene soort, dieop vermil- men het met kwarts,in hettweede chroomJoen geljkt,wanneermen bj gesmolten sal- zuurkwikzilver-oxydulem etkobalt-hydroxyde.
peter neutraalchroomzuur l90d voegt en den Men verkrjgtchroombronsdoor eene sterke
kroes van het vuur neemt voordat de ontbin- gloejing van geljke deelen keukenzout en
ding van den salpeter voleindigd is.Men giet rood chroom zuurkalium .In den handelheeft
dezen af en wascht dien z00 spoedig m0- men verschillendesoortenvanchromium-oxyde,

geljk.Bj eenegûedebereiding ishetpraeparaat prachtig roodrbj te grntlte hitte wûrdt
het bruin,bj eene te langdurigeaanraking
met de zoutmassa geel.In den handelkomt
hetvoora1schroom-vermil
joen,oostenrjksch
vermilloen,van Djks-roûd enz.enleverteene

vooraleene fraaje smaragdgroene (vertémeraude,vertPannetier),waarvan debereiding
wordt geheim gehotlden. Chromium-oxyde is
nietvergiftig.

Chrom ium -oxyde-zouten of Aroomoœyde zplfel onderscheidt men naar de kleur
dergeconcentreerde oplossingen in donkerroode

uitmuntende water-, kalk- en olieverf.doch
past niet voor den banketbakker, daar het eningroene.De eersteworden echterbjververgiflig is. Chroomzuur l00d komt in zjne warming groen en de laatste bj afkoeling
verschillende verhnudingen onderzeerverschil- violet.
lendenamenin denhandel,bjvoûrbeeldonder Chromium-oxydule of Aroom-oœydule
die van Nieuw-geel, Konings-geel, Citroen- wordt als hydraat ult chroom-chlorureverkregeel,Leipziger-,Parjsch-en Zwickauer-geel gen door ditmetnatronloog tedoenneêrslaan.
enz.,die naargelang hunnerzuiverheidineene Hetvertoont zich als eenbruinachtig-geelpoegupra-fjne,ijne,middel-en Ordinaire soort der, dat echter terstond op kosten d0r zuurworden verdeeld.
stof van het water, alzoo onder ontbinding
Chrom ium -loodspaatofehmoomloodspaal van water en ontwikkeling van waterstof,in
ook rood-loodertsen chmoomznv loodgenoem d, roodachtigbruin chroom -oxydule-oxyde verankomt voor in rhombische,verticale prisma's dert.
met eene hardheid, welke tusschen die van
Chromium -i/ersteen of Aro- ajzergips en die van kalkspaat is gelegen,meteen dfddzl, 0ok octaëdrisa cAroo--erfd en ckroom-

soorteljk gewigt van 6,0,meteen diamant- 'jzdrdrf.
s genoemd, is op dergeljkewjzezaglans en eene hyacinth-roode kleur in Onder- mengesteld a1smagneet-jzersteen.Hjbehoort

scheidene schake
'ringen.Het ishalfdoorzigtig tot hetregelmatige kristalstelsel,waarvan de
en bestaatuit690/0loodoxydeen310/0chroom- zelden voorkomende kristallenkleineoctaëders
zuur, en springt uiteen voor de blaasbuis, zi
jn.Hi
Jiswit,schelpachtigvanbreuk,broos,
waarbj heteene (
bnkerekleuraanneemt,die Z00 hard a1s veldspaat,ondoorzigtig,en be-

na de afkoeling wederom verdwjnt.Hetsmelt zit bj een halven metaalglanseen soorteljk
op de k0ol, brengt er een geel lood-oxyde gewigt van 4,5. Voorts bevat hj 60,
040/0
en laatereengrjs-achtiggroenechroomoxyde chroom-oxyde,20,130/0 jzeroxïdule,11,850/0
achter.Hetwordtdoorborax gemakkeljk0p- aluin-aarde en 7,450/0 magnpsla, en wordt
gelost en geeft aan glas eene groene kleur; doorgloejing magnétisch.Smeltmenhem met
wordt het metphosphorzout gesmolten, dan salpeter en voegt men er warm waterbjj
verkrjgt men desgeljks eene fraaje groene dan verkrjgt men eene gele vloeistof,diemet
glassoort.M et soda geefthetOpkooleenlood- azjnzuur l0od rn salpeterzutlr baryt een
korrel.Smelt men het met dubbelzwavelzuur fraajen gelen neerslag levert.V00rdeblaaskalium dan verkrjgtmeneeneviolettemassa, buis met borax en phosphorzout gesmolten,

die bp
--het stollen r00d wordt en nadeafkoe- geef
th0teenvuilgroenglaszoolanqhetmengsel
ling groen is.Hetkomtin sekristalliseerden n0g warm is,maarna de afkoellng vertoont

toestand în Sibérië en Brazilie voor.

zich de schoone groone chromaat-kleur.Het
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poeder wordt door salpeter- en zoutzuur wei- zwavelzuur baryum, z00 hetaanwezig is,pnw
nig aangetast. De chromium-jzersteen komt oplosbaar achterbljft.
in Am erika en Europa voor en dientt0t beNeutraliseert m0n 2 deelen rqod chroomzuurkalium met 1deeldroog zuiverkoolzuur
reiding van chrom aat-verven.
Cllrom ium zurezouten ofAroomsrezow kalium dan bekomt men newtraalcletltzzzlzllr

ten zjn ontstaan doordewerkingvanchroom- kalil
an(geelchroomzout)in doorziqtige,glaszuurop bases.Meestaldragen zj eenegeleof glanzije, citroengele kristallen.Dlt zout lost
geelachtig-roode kleur. Die der alkaliën,het Op bj 15O C.in 2 deelen water en veelg0kalk-,strontiaan-!magnésia,-mangaan-oxydule- makkeljker n0g in kokend water!doch is
en koperzout zjn oplosbaar in water; het onoplosbaarin alkohol.Bjverwarmlng smelt
baryt-, l00d-,zilver-enkwikzilver-zoutzjn het zout zonder zich te ontbinden;het heeft
daarin Onoplosbaar. De Onoplosbare zouten

een Zeer sterk kleurend vermogen en wordt

worden door wederzjdsche ontbinding uit veelgebruikt.

chroomzuur kalium !de oplosbare uit de regtDe natrium- en ammonium-zouten vau
streeksche vereeniglng van het zuur met de chroomzuurgeljken opdekali-zouten.Cirp/-basisverkregen.Deneutralechroomzurezouten z'
l
flr barywm komtalsgeelultramarjn in den
bevatten 2-maal zooveel ztlurstof als de ver- handelen lostmoejeljk op;el
troomzuurdfrosbindingswaarde Van het metaal, en zjn *
lS0- tium daarentegen veelgemakkeljker.Neutraal
m orph m et de overeenkomstige zw avelzure clzropplzv'lfr ealeium is geelen niet zeeroploszouten. Het belangrjkste dier zouten ishet baar;het wordt veel met chromaat-geelverdnbbelclzrop-zfzf
zr kaliw (r00d chroomzout), mengd. Cltroomzw- zlk draagt in den handel

dat uit den chroom-jzersteen verkregen en den naam van zinkgeel,- Aroomzn, cl#-

vooral uit Amerika in den handel gebragt mi'
um dien van cadmlum-geel,terwjlAroomwordt. Men bereidthet thans niet meer door zl'
l
fr koper desgeljks als schilderverf wordt

gloejing der t0t poeder verbrjzeldedelfstof
met potasch, maar men gloeit ze met kalksteen, lost het hierbj gevormd chroomzuur
calcium met zwavelzuur op, doetjzerdoor

gebruikt. Men verkrjgt daartoe een groen
zout uit 58 deelen kopervitriool en 2 dre1en chroomzout, in water opgelost en neergeslagen met2 deelen potasch en1deelkrjt.
kalk neêrslaan, en bereidt nu uit het zuiver Chroomzunr zilrer wordt door wederzjdsche
dubbel cArptmzlvr ealeium , dat in water ge- ontleding van rood chroomzout en helschen
makkeljk oplost,hetkalium-zout door ont- steen verkregen en vormt een fraai donkerood, kristalljn poeder, dat als purperrood
lediny met koolzuur kalium ,die door ver- rdoo
r de schilders gebruikt wordt, maar n0g
damplng watervrj en in gekristalliseerden
toestand gew onnen wordt. De kristallen alkostbaar is.Eene zilverenplaat,ineene0plossen op in 12 deelen water bj 10OC.en lossing van rood chroomzoutenevenveelzwain 1 deel water bj 1000C.Bjverwarming velztlur geplaatst,is weldra bedektmetroode
smelten zj,en nadestollingverdeelenzjzich kristallen van zilverzout, die door kokend
in een groot aantalkleine kristallen.Ditzout w ater in een groen neutraalchroomzuurzilver
heel
t eene bjtende en vergiftige kracht en veranderd worden.
w erltt zeer nadeelig op de fabriekarbeiders,
Chrom ium zuur of chroomz'
t- , tot nog
die hetbehandelen;het wordt vooralgebruikt t0e z00 qoed als nietbekend,i
s eenechrotot het bereiden van verfstofen. M et zwa- miumverblnding. Het anhydride wordt op de
velzuur verw armd, dient het tot bereiding eenvoudigstewjzeverkregentlitdubbelchroomvan zuurstof, waarbj zwavelzuur chroom- zuurkalium door1m aateenerverzadigde0pl0skalium achtexbljft.Eeneoplossingvanditzout, sing van dit zoutmet11/'zmaatgeconcentreerd
metchloorwaterstofzuurverm engd,levertkris- zwavelzuur te vermengen en daarna de kristallen van chroomzl-r cFlloorkclïlpl, hetw elk tallisatie af te wachten.Men droogt dekriszeer goed aangewend kan w orden t0t het tallen Op eene leemen plaat, maar het is

verkrjgen van kleine hoeveelheden droog moejeljk,ze geheelen alvan zwavelzuurte
:hloorgas. Verwarmt men roode chroom- bevrjden.Men verkrjgtzuiverchromiumzuur
zure kali met zoutztlur, dan ontvangt men

regtstreeks chloorgas, en het overbljvende
zet bj bekoeling hetzelfdezoutaf.Roodeen
gele chroomzure kali is in den handeldikwjls - t0t 560/0 t0e - vervalscht met

anhydride,wannneer men chroomzuurbaryum
met geconcentreerd salpeterzuur kookt, het
mengsellaatafkoelen,del00gvanhetsalpeter-

zuurbaryum afgietenhetvrjsalpeterzuurd00r
destillatie doetverdwjnen.W ateroverbljft,
zwavelzuur kalium ! chloor-kalium , salpeter damptmenuitenverwarmtmeneindeljkboven
en de overeenkomstlge natron-zouten.Om dit hetvuur.H et chrom ium zuur anhydridevormt
te onderzoeken verwarmt men eenw einig van roodekristallen,verdwjntinëeluchtenlostin
hetdroogezoutineenereageer-btlis:bjaanwe- watergemakkeljk0p.Bjverwarmingwordthet
zigheid van salpeterzuurkalium ofnatrium Ont- zwart, smelt bj 1900 C.,ontbindtzich bj
staan er root
le dampen, - bj vervalsching 2500 C. en vormtchroomzuur chroom-oxyde
met chloorkalium Of chloornatrium Ontwaart en eindeljk chrûom-oxyde.Het werkt zeer
men den reuk van chloor.om zwavelzuur te Oxydérend en wordt zelf t0tchromium-oxyde
ontdekken, lost m en het zout in water op, gereduceerd. M en m ag eene oplossing daarvoegtersalpeterzuurbaryum bj,totdatergeen van niet door Eltreerpapier laten loopen;
neêrslag meer ontstaat,giet de vloeistofafen droppelt men alkohol op de drooge stof,dan

verwarmt den neêrslag met verdund salpeter- oxydeert het onder gloejing en ontbranzuur.Hetchroomzuur'baryum lostop,terwjl ding. Met zoutzuur geeft hetchromiumzuur
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anhydride chroomchloride bj het ontwjken mensch al spoedig een middelt0t verdeeling
van c.
hl00r.Hetheeftnietveelgeneigdheidmet van den tjd aan dehandgaf.Intusschenbleef
N7ater 00n Zuur te VorDion , Zoodat 0r geen er voor de willekeur n0g speelruimte genoeg
zuurmetzekerheid bekend is.opmerkeljk is Over,zoodatmen spreken kan van een sterrezjneverhouding t0tzwavelzuur.Terwjlchm- ofwiskundiyecArpz3plp-/e,Ofwelvaneenehistorimiumzuur-anhydride in geconcentreerd zwa- dcle of teeltniselte.De eerste doet0nskennen,
velzuur gemakkeljk Oplost,is eene tûevoe- h0e de leer van de beweging der hemelligging van eene kleine hoeveelheid water v0l- chamen op de tjdsverdeeling werd toege-

doende,om het uit zjne Oplossiny neêrte past,- de tweede, h0e bj verschillende
slaan,waarnahetalleen bjhetbjgleten van volkeren de toestand der tjdsverdeeling ge-

meer water weder oplost.W anneer menalzoo weestis en n0g is.
e0n0 oplossing van chromiumzutlr anhydride
De schaduw ,door de z0n veroorzaakt!is
inzwavelzuuruitdampt,dan komtereenoogen- voorzeker het eerst als tjdmeter gebrulkt.
blik,waarop die twee van elkanderscheiden, Aanvankeljk was welligt die van een boom

terwjlbj verdereuitdampingdeoplossingwe- voldoende,doch de tjd werd reeds naauwder plaats heeft.
keuriger bepaald, toen men een staf regtChromogenen zjn volgens Sehlossberger standlg ifl den grond plantte en <elin het
kletlrlooze ofslechts even gekleurde zelfstan- middelpunt van een aantal cirkels van verdigheden van plantaardigen Oorsprong,w elke schi
llendeyrootte)zoodatmenuitden omtrek
in zamenstelling nagenoeg metde pigmenten
overeenkomen en de vatbaarheid hebben om
onder een bepaalden scheikundigen invloed in
pigmenten te veranderen.In sommige gevallen kan men ze uit de pigm enten kunstmatig

van dien clrkel,w aartoe hetuiteinde derdoor
den staf geworpene schaduw genaderd w as,

den tjd van den dag k0n vaststellen.Z0o
ontstonden de zonnewjzers, die eerst in de
llde eeuw Onzer jaartelling door eigenljke

bereiden. Het is alzoo zeer waarschjnljk, uurwerken werden vervangen. Voorts lette
dat alle plantaardige kleurstoffen afkom stig

m 0n niet alleen 0P de wisseling van dag en

zjn vandergeljkekleurloogezelfstandigheden,
die gedurendehetleven Ofbj hetstervender
plant in pigm ent kunnen Omgezet worden.
Hierbj vervult de zuurstofeenebelangrjke
r0l;zoodatmen t0tdesoxydatiezjnetoevlugt

nacht maar 0ok Op den stand der z0n en op

moet nemon, Wannoer men d0 ohromogenen
uit de pigmenten wilafscheiden.

Chro/ plithographie, zieKleurendruk.
Chronnk,zieKronyk.
Chronpken (Boeken der),zieKronl
jken.
Chrom sch ,een woord uit het Grieksch

afkomstig,beteekentlangdurig,slepend.Vooral

spreektmen van eltronisehe (slepende)ziekten
in tegenoverstellingvanaeute(snelaioopende).
Zie onder Ziekte.
Chronogram ,eenwoordaanhetGrieksch
ontleend en in hetNederlandschveelaltùdrers

de schjn-gestalten dermaan.Menbeschouwde
denlangstendaga1shetmiddelpuntvanhetj>ar,
de volle maan als het middelpuntder maand.

Eerlangwerdenviersehjngestaltendermaanof
weken vastgesteld, alsmede vier tjdperken
desjaarsofsaizoenen,diemen onwillekeurig
vergeleek metdeviertjdperken vanhetmenscheljk leven.Niets was nu eenvoudiger,dan
zich bj detjdrekeningaan de opvolging del'
jaren te houden; toch isditin den beginne
weinig geschied,daardeoudstegeschiedschrjvers geheel andere grondslagen
zooals de
regéring van bepaalde vorsten enz. - voor

hunnetjdrekening aannamen.Hierdooriseene

groote mate van onzekerheid ontstaan.Groot
genoemd,is een gedichtof00kweleeneproza- wikkeling,wanneerwjletten opdeGrieksche
ls daarenboven vaak de chronologische ver-

spreuk, waarvan de Romeinsche letters,bj en Romeinsche tjdrekening - de olympiade
zamentelling, hetjaaraanwjzen dergebeur- en de stichting vaa Rom e,- op de aeravan
tenis, waarvan dat vers of die spreuk ge- Nabonassar,Op de ChristeljkeJaartelling,op
waagt.Het Jaar der Parjsche bloedbruiloft de Mohamm edaansche enz. Voorts hebben de
wordtbjvoorbeeldaangewezendoordespreuk oude schrjvers zelfs den aanvang der ChrisLvtetla Mater natos svos D8Y0raVIt.''Als teljke Jaartelling op verschillende tjdstippen
men deRomeinschecjferszamentelt,bekomt gesteld.
men 1572. Veelal heeft men zulke jaartallen
Bj de Egyptenaren begon dedag metden
aangewezen in een chronodistichon oftweere- middernacht;zj verdeelden hem naarde 12
teekenen van den dierenriem in 12 uren en
geligtjdvers.
Chronologie, een Grieksch woord dat b
gaven een dergeljk aantal aan den nacht.

tl
jdrekenkunde beteekent, is de leer van de 00r de afwisselendeheerschappj der7 platjdverdeeling en vandeverhoudingdierdeelen neten verkreeg de w eek even zoo vele dagen,
Onderling met betrekking t0tden duur en de terwjlde maand uit30dagenbestond en het
opvolging,geljk zj door de beweging der Jaar alzoo 360 dagen telde.Nietalleen over
hemelligchamen ofdoorde willekeurige bepa- de maanden en dagen,maar0ok overdeuren

ling der volkeren zjn vastgesteld.Daartjd waren bepaalde goden gesteld,nameljk die,
en ruimte - volgens K antvormen van Ons wier namen aan de planetenw arentoegekend ,
denkvemnogen - de voorwaarden zjn van te weten Saturn'us, Jupiter, Mars, de Zon,
Xdrcvrï'
ll.
sen deA tltzzl.Daarhetaantal
alle zinneljke waarnemingen,zo0 was eene

verdeeling van den tjd van ouds eene be- dagen teklein wasvoorhetjaar,voegdenzj

hoefte, terwjl de regelmatige wisselinr der aan de laatste maand 5 dagen t0e,waarop
regelmatige veranderingen in de natuur,den gevierd. om het
versehilvan 1/q

Van
hunne
jaargetjden,zamenvallende met niet mmder de geboortefeestenove
rbljv
end goden werden
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dag te verelenen,had men daarenboven eene 62Jaren met28 schrikkelmaanden,waardoor

Hondster-periode van 1461 Jaar, naar wier hj maaréén dag van dewaarheidverschilde.
verloop Mri'
us of Tltoth op den eersten dag Eindeljk werd denegentienlarigeperiodevan
desJaarsAvedervôprden Opyangderz0n aan Mdon (zie onderdezenaam)algemeenMnge-

den ochtendherael Averd gezlen. Afet de tus- nomen en dezehieldstandt0taan 430vöörChr.
schenvoeging dier dagen wachtte men,totdat Hj verbonddaarmedeeenlgjarigenkalender,
de s0m der dagen eene week bedroeg, - waarin de Attische maant
len,feesten,zonnealzoo 30Jaar,en dittjdperk werd eene ge- stilstanden, nachteveningen,benevens de 0pneratie genoemd.Daar men echter na verloop en Ondergang van vele sterren enz. waren
van 14 generatiën eene week te veel aan al opgeteekend.Hetburgerl
jkeJaarderAtheners

diejarenhad toegevoegd,lietmen alsdan de be
ogfm in den zomer en telde 3655/!:dagen.
invoegingsweek weg, en zulk een tjdperk mstreeks eene eeuw later vond Cal%ppuseen
van 14 maal 30 Jaren droeg den naam van verschil van '/voste dag tusschen het door
Phoenix-periode, nadat men te voren reeds Meton aangenomen Jaaren hetzonnelaar,en
Mn 2 generatiën ieder een dag minder had

voerde dus eene 76Jari4e periodein,welke
toegevoegd.Van deze kunstige berekeninq is met een dag moestvermmderd worden.Twee

welligt 0ok de verdeeling der uren in mlnu- 0011Wen later werd die perinde wederom verten,seconden en tertiën afkomstig.
beterd d00r H i
pparclt'
as,die bevond,dathet
Uit Egypte verspreidde zich deze methode tropische Jaar '/?cestete lang was genomen,

van tjdverdeeling overde geheele beschaafde
wereld van dien tjd en kwam in de eerste
plaats bj de Babyloniërs en Chaldaeërs in
gebruik.W j weten,datzj zonnewjzersen

water-uurwerken bezaten. De Israëlieten begonnen hunnen dag met den avond en verdeelden dien in morgen, middag, avond en
middernacht. De verdeeling in uren leerden

hoewelzjneperlode nietin zwang kwam.Hetjaarder Spartanen begon waarschjnljk,
evenals datder Macedonie
-rs, ten tjde der
herfst-eveningen, en dat der Boeotiërs ten
tjdevandenwinterzonnestilstand.Laterevenwel, onder de heerschappj der Romeinen,
werd er de Juliaanschetjdrekening ingevoerd.
O0k bj de Romeinen werd zoowel'de dag

zj te Babylon kennen;niettemin hielden zj als de nachtin 12 uren verdeeld. De eerste
zich aan de oude verdeeling van den nacht nam een aanvang metmiddernacht,zoodatde

in 4 nachtwaken.HunJaarwaseenmaanjaar nachteljke uren tot2burgerljkedagenbehooren bestond uit 12 maanden,die in hetalge- den.Voortswasbjhen 00k deverdeelingvan
meen 30 dagen bezaten,waaraaneene schrik- den nachtin4nachtwaken(vigiliae)ingebruik.

kelmaand &verd toegevoegd. lleze onzekere Om deze te bepalen, lette men Op den stand
tjdrekening bleef in gebruik t0t aan de ver- der sterren en op hetwater-uurwerk (Blepsyw oesting van Jerusalem.In de 3de eeu:v na dra)? dat zj in 164 vö6r Chr. door Sci
fo
Chr.hebben zj eeneverdeelingvaniederuur NasI'
ca hadden leeren kennen,terwjltevens,

in 1080 deelen ingevoerd;steedsbeginnen zj geljk wj in hetuitGriekenland afkomstige

den dag naden Ondergang der z0nin deweek woord shora (uurl''opmerken,de uurverdee-

na het eindigen van den sabbath.Hun Jaar
wordt n0g van tjdtottjd dooreeneschrikkelmaand aan het einde desJaarsverefend,
en de aanvang desJaars valtbj hen tusschen

ling uit Hellas werd gvergenomen.Romul'
tu
had een zonnelaar van10maandenvastgesteld,
van welke de lste 3de,5de en 8ste 31 en de
overige 30 dagen telden,te zamen 304,w es-

den 5den September en den 5den October.In halvehj zich spoedig genoodzaaktzag,er2
Syrië hield men zich aan hetoudeRomeinsche schrikkelmaanden (Januarj en Februarj)bj

Jaar en lateraan deJuliaanschetjdrekening; tevoegen.Numa,wiensbjgeloofafkeerigwas
heteersteisthansn0g bj de SyrischeChrls- van efene getallen,gafaan Maart,Mei,Julj
tenen in gebruik.

en October 31 dagen,aan de overige 29,doch

Bj de Grieken had men in de dagen van
H omerus eene splitsing van den dag en van
den nacht elk in 3 deelen,en van hetJaar
in 2 saizoenen.Dewinterwerd bj hen niet

aan Februarj 28,om hetgetal355teverkrj-

gen.Daarnu ditmaanlaar151/surente lang
en tevens als zonnejaar 101/q dagen tekort
was,werd er Om de 2jaarna hetfeestder

gerekend.Elke m aand had 3 decaden oftien- Terminalia(23Februarj)eeneschrikkelmaand
tallen van dagen, en 12 maanden vormden van 22 of23 dagen bjgevoegd,dieechterom

een Jaar, waarbj echterin 10 maanden de
laatste dag met den eersten der volgende zamenviel, zoodat hetjaar 350 dagen telde.
Heslod.s bepaalt de Jaargetjden naauwkeuriger naar den 0p-en ondergang der sterren,
en Herôdotn berekenthetjaarop 360 dagen
en voegterOm de tweejaar- laterom de
4j6 ot'8 - eene schrikkelmaand bj;men

de 22 of 23 Jaren werd weggelaten. Deze
doch in den laatsten tjd derRepubliekwaren
de vereischte invoegingen z00 vaak verwaarloosd!datin 46 vôôrCh.de Romeinschetjd-

regeling hield stand t0t aan Jltlius Cgdt
qcgg

rekenlng 90 dagen of4 Bchrikkelmaanden ten
achteren Tvas geraakt, 'tgeen Caesar verhielp
door als naargewoontetusschen 23 en 24 Fe-

zag weldra in, dathet verschiltusschen het bruarjeene schrikkelmaand te plaatsen en de
mlaanlaar on het zonnelaar11'/adagen ofin overige 3 maanden van34en33dagentusschen
8Jaren 3 maanden bedroeg,weshalvein het N ovember en Decem ber te schuiven,zoodat

3de, 5de en 8steJaar van dat tjdperk eene hj na den 29stenDecembereenenieuwetjdre-

schrikkelmaand werd ingevoegd. Toen het kening beginnen kon.M ethulpvandenEgypbleek, dat deze berekening niet volkomen tischen sterrekundige Sosl
yenesvoerdehj een

Juist was,steldeDeml
kritu een tjdperk van zennelaar in van 365 dagen,terwjlde over-
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bljvende 6uren 0ràde 4Jaartusschen23en nachtevening en bj de Israëlieten - geljk
' vormden. Na thans bj voortduring - met de aan deze
24 Februarj een schrikkeldag
den d00d van Caesar verordende men wegens nachtevenî
ngnaastgelegenenieuwe maan.Het
een misverstand om de3laareenschrikkeldayt Kerkeljk jaarbeglntden lsten December,en
zoodat er wederom verwarring ontstond,dle ook de metereologen maken op dattjdstip
echterdoorA'
ugustl
u werduitdenweg geruimd, li
efst een aanvanq methunneOverzigten.De
toen hj gelastte,daterindeeerstvolgende12 dag begintmet mlddernacht en telt 12uurt0t
Jarengeen schrikkeldagz0uingevoegdworden. den middag, waarna men weder van 1 t0t12
De maanden waren door de calendae,nonae uur telt,doch in Italië telt men door t0t 24.
en idns in 3deelenverdeeld.Tusschen delaatDe Arabieren regelen hunne tjdverdeeling
Bte 2 telde men 8 dagen,entussehendeeerste uitsluitend naar den 0ml00p van de maanj
2 had Numa 4 en btJ
'maanden van 31 dagen en beginnen hunne maanden,zoodra zich de
6 dagen geplaatst, doch Caesar schoof die 2 sikkelvan dathemelliehtin de avondschememeerdere dagen tusschen idus en calendae. ring beginttevertnonen.Twaalfzulkemaanden

DezeJkliaawqchetjdrekeningwerdaangeno- vormen een jaar,datalzoonietmethetZ0n-

men door de Christenen,die erechterwegens nejaarovereenstemt,weshalvedeaanvang des
hunnezon- enfeestdagendeIsraëlietischeweek Jaarsbj hen in 33jaaralleJaargetjdendooraan toevoegden, waarna 001t de dagen der loopt.De burgerljke dag begintbj hen met

maand meteen doorloopend cjferwerden ge- den ondergang derz0n;00k gebruiken zj de
teld.N0g lang echter werd de tjd bepaald weken als tjdqerken van 7 dagen,- eene
naar de feesten der Heiligen,wieraantalz00- overoude instelllng, die door M okammed bedanig toenam , dat alle dagen van hetjaar vestigd iB. Toch is bj de Tuxken o0k het
door hen meerdan bezetwaren.Hetgeboorte- Juliaansche Jaar in zwang,en bj de sterrefeest van CAH:JI.
:plaatste men op den 25sten kundigen hetzonnejaarvoorwetenschappeljke
December,het besnjdenisfeest op den lsten oogmerken.
Januarj en de Driekoningsdag Op den 6den De Perzen hebben hunnevoormaligetjdredaaraanvolgende, om aan de Romeinsche en kening,dieveelbeter was,voordeArabische
Germaansche Heidenen en de vereerders van laten varen.Zj hadden sederthetmiddender
Mithras vergoeding tebezorgen voordedool* llde eeu:v jaren Van 355 en schrikkeljaren
hen omstreeks dien tjd gevlerdefeesten (Sa- Van 366 dagen,0n m0n meldt,datzj hunne
turnalia,het Joelfeest enz.
).De Juliaansche invoeging z00 naauwkeurig berekend en zoo
tjdrekening iso0k thansn0g in deGrieksche vernutïig geordend hadden: dat elke maand
Kerk in gebruik.
30dagenteldeen dedag vannieuwjaaraltjd

Inmiddels had men in deLatjnsche Kerk op dien der voorlaarsevening viel. Zj was
de noodzakeljkheid eenerverbeteringgevoeld. door Malek t
ïjlczzofDsjelaleddin vastgesteld
Men had de lengte van hetjaaromstreeks11 en naar dezen genoem d.
minuten te groot genomen, 'tgeen in onzen

Voortsheeftmenverschillendegrondgetallen,

tjd reeds een verschiloplevertvan nagenoeg waarmede detjdrekening een aanvang neemt
13 daren.Eerst in de 16deeeuw ontwaarde (zieAera).Detjdrekenkundigemoetderhalve,
men dle fout,daar devoorlaarsnachtevening, bj de tjdsbepaling van historische feitenj
die - volgens een besluit van hetConciliete
Nicaea - ter bepaling van het Paaschfeest
diende,niet op den zlsten Maart,maar reeds
10 dagen te voren verscheen.D ien tengevolge
belastte paus GregoriusXTfTden sterrekundige
A loy8ins ZyJISm et de verbetering van den ka-

deze kennen,en vervolgens weten,vanwelke

soortvan tjdrekening de verschillendevolker0n gebruik hebben gemaakt ofn0g gebruik

maken.DaardeChristell
jkeaera,diet0tgrond-

getal of aanvangscjfer het geboorte-jaar van
Cltrist'
ttsheeft(153na destichtingvanRomeen

lender,en dezekwam in 1582t0tstand.Zj 622 vöördevlugtvanMaammed)alqemeenis
werd door de R.Katholieke Staten aanstonds aangenom en,m oet men m etzorgvuldlgheidde
aangenomen,zoodatmen van den4denOctober tjdsopgavenuitandereaera'
sdaartoeherleiden.
op den 15den oversprong,- enlaterook door
Uit het bovengemelde bljkt,datdechronode m eeste Protestantsche,die in 1700 aan de logie eene n0g al ingewikkelde zaak mag

mu nd Februarj 18dagengaven.InEngeland heeten,en daarzj voordehistorie,voorde
is zj in 1752,in Zweden in 1753, en in regtsbedeeling en voor het maatsehappeljk

Zw itserland eerst in de tegenwoordige eeuw leven van groot belang is,kan het ons niet
ingevoerd.Volgens dezen Gre-joriaansekenka- bevreemden,datvelegeleerdemannen- vooral

lenderheeftmen welOm de4gaareenschrikkedaar,doch datvaltwegin ledereeuwjaar,
behalvein dieeeuwjaren,welke door 4 deelbaar zjn.Hierdoor heeft men zich naar de
gemiddeldelengte van hettropischejaar(365
dagen, 5 uren 48 minuten en 45 seconden)
zoodanig geschikt,dat de fout eerstna A-erl00p van 3300jaren êén dag bedraagt.
Detjdrekeninr wasvoorheen 00k verschillendmetbetrekklngt0tden aanvangdesjaars.
Het begon in Engeland en insommlgestreken

Jose
pk J'
l
fdfl,
: Sealàger - zich meteene wetenschappeljke beschouwing daarvan hebben
bezig gehouden.

Chronom eter, een Grieksch woord het-

welk tqdmeter beteekent,is in hetalgemeen

een hoogst naauwkeurig loopend uurwerk,
hetwell
tgebezigd kan worden t0tbepalingder
geographischelengte.Heeftmen zulk een uurwerk te Greenwich,a1saanvangspuntderlengtegraden, en neemt men op eene reis een

chronometer,metdien van Greenwich geljkloopend,mede,dan weetmen hierdoor,welke
voorlaarsnachtevening, elders metde herfst- tjd van den dag hette Greenwich is.Heeft
van Italië nOg ln de vorige eeuw met de
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men eenigen tjd gereisd, z08kan men dpor naauwkeurigheid, waarmede de Onrust uit 2
hetmeten van dehoogtederz0n dentjdvan elkander compensérende metalen iszamenreden dag bepalen op de plek,waar men zich steld ofalthans zôö ingerigt dat geene afwlsbevindt.Ziet men nu,dat hetmiddag is,ter- seling van temperatuurhetaantalschommelinwjldeehronometerpas11uuraanwjst,z00 gen kan veranderen. De drukking der veer,
volgthieruit,datmen één uurintjdenalzoo die de raderenin beweging brengt,moetvool.ts

15graden in lengtevanGreenwich verwjderd altjd even sterk zjn.Sarrisongebruiktehieris en we1 naar de oostzjde,zoodatmen de t0eeenekleine,zwakkeveer,dleslechts'/aste

plaats, waar m en zich bevindt, op de ltaart minuut werkte op het raderstel en door de
zoeken moet Op 15O 0. L. van Greenwich. hoofdveer telkens weder opgewonden werd.
Heeftmen tevens de breedte bepaald,zo0kan D e chronometers van Breynet bezittendaarenmen op de kaarthetjuisteplekje aanwjzen, tegen 2 symmêtrische veeren,tusschen welke
datm en bereikt heeft.
het minuut-rad zich beweegt.Hetéchappement
Het spreekt van zelf)dateen goedechro- m oet zo0 ingerigt w ezen, dat de hoofdveer
nometer vooral voor den zeemaneenwerktuig doormiddelvan vzj-zwevendehefboomenaan
is van het hoogste belang.Trouwensalvroeg deonrusteenoogenblikkeljkenschokt0tvoort.
is men Op het denkbeeld gekomen om daar- zetting van hare beweging kan mededeelenj
me
dede lengtetebeyalen.ReedsGemma2W- en welOm de halve sectm de.De onrast moet
si'lts spreekt er van ln 1530,alzoo niet lang grooterwezen dan dievangewonezak-uurwerna de uitvinding derzak-uurwerken,in zjn ken,Om ,verbonden met eene sterke spiraal,
boek pDe usu globi'' en Cltristiaan Aky-t/Fldzl.g krachtige schommelingentevolbrengen,enmen
vervaardigde daartoe zulk een uurwerk ,dat regelt de snelheid van deze door 2 kleine
in 1665 0p eene reis naar dekustvanGuinéa gewigten, die aan de uiteinden eener middelgoede diensten deed.HetEngelsche Gouverne- ljn zjn geplaatsten digterbjhetmiddelpunt
ment beloofde in 1714)Op aandrang vanNew- geschoven kunncn worden.De spiraalis lang
fpl, eene belooning van 30000 pond sterling en sterk en we1eens van gehamerdgoudjOm
voor dengene, die een chronometer '
leverde, alle Oxydatie te voorkomen.Tegen wrjving
naauwkeurig genoeg, om er de lengte Op zee en sljting moet zooveel mogeljk gewaakt
medetebepalenmetzo0grootejuistheid,dathet worde-z, weshalve m en het raderwerk van

mogeljk verschilnietmeerdan1graadbedroeg. hard,fi
jn staalvervaardigten debeweegbare
Eerst in 1728 kw am Joh,n A '
tzrrlos met af- aanrakingspunten zooveelmogeljk van harde
beeldingen van zulk een uurwerk zich aan- steenen (agaaten vooralrobjn)voorziet.O0k

melden.Hj ontvinq den raad,om zt
llk een voor de compensatiekan zorggedragen worden
tlurwerk tevervaardlgen)'
tgeen hj in 8jaar door de verschuivingvanreedsgemeldeqewigtvolbragt.Zjn werkstuk bleek Op eene reis jesafhankeljk temaken van deuitzettlngder
naarLissabon proefhoudend tewezen,en hj spiraal.Alle deelen van hetwerk moetenzieh

leverde daarna tOt 3-1uaal t0e e0n verbeterd door een volkomen evenredigheid- alzoodoor
exemplaar. Het laatste noemde hj Timekee- even&vigt-- onderscheiden.- Bjhetgebruik
per - een naam ,die n0g in Engeland gebrui- van den chronom eter dientm en steeds hoogst
keljk is- endaarmededeedzjnzoon W illiam Om zigtig te wezen;men dient zorg te dragen
in 1762eenereisnaarJamaïcaenterug,w aarna voor een geljkmatigen stand op eene plaats,

hetbleek,dathetin 4maandellslechts1141/a waarhj buiten hetbereik isvan deninvloed

seconde was afgeweken van den waren tjd. der temperatuur,der vochtigheid en deroverNa H arrison hebben vele werkttligktlndigen matige droogte,en,vooralbj hetopwinden,
hunne krachten aan hetvervaardigenvanchro- alle schokkentevermjden.Men kanechterdat
nometers beproefd.Onder henhebbenin Enge- w erktuig nietaan de magt van het aardmagland Kendall, A '
ll#.gd, Arnold,Denten Pen- netismus enz.onttrekken;het is daarom voor

nington,in Duitschland Sefert,Blttzengeiger den zeeman.van belang,dathj meerdan één

en Tiede,inD enemarkenJ'iirgensen,enK essels, chronometeraan bûord hebbe,alsmededathj

in Nederland Holtw'
t
i, in Frankrjk Le .
ilp,
y zich bj elke gelegenheid van dejuistetjds'
en de gebroeders Bertlto'ud en vooral Breguet aanwjzing van zjn uurwerk vergewisse.Men
uitgem unt.
Men heeftervoorscheepsgebruikvangrooten

heeft tegenwoordig chronometers,die inweerw i1 van de gew one veranderingen van tempe-

omvang (box-timekeepers)enandere,diedege- ratuur in een jaartjdsn0g geen 2 seconden
daante hebben van gewone zak-uurwerken af
wj
C ken van den regelmatiqen gang.
hronoscoop ,afkomstlgvan eenGrieksch
(pocket-timekeepers),voortsopdeobservatoria
pendule-chronometers.Sommigenzjnvoormid- woort
lhetwelk t'
qdkqkerbeteekent,isdenaam
delbaren zonnetjd,anderevoorsterretjdgere- van een toestal,welke dient,om zeer kleine
geld.Reisteen zeemanaf,z0odienthjden stat
td tjddeelen, bjyoorbeeld duizendste oftienduien den gan.gvan zjnchronometertekennen: zendste deelen van seconden,temeten.Dergehj moetweten,hoeveeldezeverschiltintjd ljke toestellen berusten meestalop deplotsemet den sfandaard-chronometer te Greenwich, ljke werking van f
len galvanischen stroom,
en tevenshoeveelhj,metbetrekkingtotlaatst- en wj komen daarop terug in de artikelen
genoemde, in een bepaald tjdperk vöör-of electriolteit,.gdlflït
s,liclttenz.,wanneerwjbjhet
achter-loopt.
bespreken vandesnelheiddaarvanhet00gvestiOm bj de vervaardiging van chronometers gen op de huljmiddelen om dezete bepalen.
Chrudim lsdenaam vaneenOostenrpkschaan deze een zooveel mogeljk geljkmatigen
gang te bezorgen,kom thet vooralaan op de Boheemschdistrict,hetwelkOp63L geogr.mj-
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len rtlim 350000 inwoners telt.- Deevenzoo
genoemde hoofdstad, in een vruchtbaar oord
aan de Chrudimka gelegen, heeft er slechts
8000.
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vormig omwindsel,doortweeslachtige,buisvor-

mige,s-tandigeschjfbloemen envrouweljke,
tongvolwige straalbloemen,door een naakten

vruchtbodem envruchtjeszonderzaadpluis.Het
Chrulew (StepanAlexandrowityj),eenRus- Omvat eenjarige en overbljvende kruiden en
sisch generaal, geboren te Mosl
totl in 1810, eenige halve heesters,die algemeen verspreid
ontving zjne Opvoeding aan de Keizerljke zjn.Van desoorten noemen wj 0.coronariwm
Militaire school te orel, en kwam in dienst L.metwitteen gelestraal-engoudgeleschjfbj deartillerie.In 1826,t0tkolonelencom- bloemen,die in hetzuiden van Europa groeit
mandant eener brigade rjdende artillerie be- en waarvan de bloemen worden aanbevolen
vorderd,onderscheidde hj zich in den Hon- tegen geelzucht en t0t het zachtmaken van
gaarschen oorlog en werd generaal-majoor.Tn gezwellen,- C.Lencantl
temltm L.(de witte
1854 voerdehjbeveloverdebelangrjkeexpe- ganzebloem) met stengelomvattende, lancetditie naar het Syr-Dalja-gebied, ten oosten vormig-gezaagde, aan den voet ingesnedenvan het Aral-meer; toen stichtte hj hetfort getande bladeren, spatelvorm ige wortelbladeKasaly, benevens onderscheidenekoloniën en ren, een vertakten stengel,gele schjf- en
b
sto
rtmd
inerKh
onka
ndamdevave
ting Ak-Aletsjit,; w itte straalbloem en,in Onze w eilanden algede
ie
la
ere
ond
de
na
ns
rtPerowsty meen groejendeen volgens Cantraineeen 0npFo
een derhoofdyunten isgeworden van deRus- feilbaarmiddeltegenvloojen,- C.segetum L.
sische magt ln Azië. Als luitenant-generaal metfraaje goudgele bloemen en op onze zanleverde hj den Turken den 4den Maart1851 dige bouwlanden te vinden, 0.earinat'ltm
den belangrjken slag bjKalarasjen comman- Sel
tomb. met fraaje 3-kleurige bloemen, ilz
deerdebjdeblokkadevanSilistriadevoorhoede Barbarje groejende,
C. yrand4orum
van hetRtlssischeleger.Vervolgensbegafhj W illd. met groote bloemen,wierschjfgeel
zich naar deKrim ,waarhj met30000 man en wier straal wit is, van de Canarische
een aanval deed op Eupatoria,dat door de ei
landen afkomstig, - C.Roœburgltii.
De,
#:,
Franschen en Engelscllen bezet was, maar die ongeveer 1 Ned.elhoog wOrdt,gelebloenietzonder verlies teruggeslagen werd.Daarna m 0n draagt, somtjds meteen witten straal,
leidde hj alsopperbevelhebberdenberoemden en in Oost-lndië groeit,waar (le bloemen op
uitval der Russen uit Sebastopolopden23sten geljke wjze gebruiktworden alsbj ons de
Maart,bestuurde de verdediging van Karabel- kamillen.
Chrysaor is de naam van een monster,
naja,streed dappermaarnietvoorspoedig op
den8stenSeptember,enmoest,bjdenMalakoff dat tegelgk met Pqqas'
as uit het bloed van
zwaar gewond,weldra het leger verlattm.In M '
d#'lI.tz voortkwam ,toen Persel
u haar hoofd
1856 werd hj Opperbevelhebbervan hetleger van den romp scheidde.Hetdroegeengouden
bj Kars, hetwelltert0taan hetsluiten van zwaard.Bj Hyginltsisditm onster cen zoolz
den vrede deTurkscke grenzen bewaakte.Na van Medltsa en van Poseidon (Neptunus),terhet uitbarsten van den Ogstand in W arschau wjl het voorts bj Callirhoè'den 3-hoofdigen
begafhtjzich in Februarj 1861alsbevelheb- retls Geryones benevens Eehidna verwekte.
ber van het 2de armée-corps naarPolen,waar
Chrysexs, de dochter van Cltrysesj een
hj dien metgeweldhielpbetetlgelen.Hjhield priestervan Apollo,heetteeigenljkAstynome!
zich vervolgensbeziy methetontwerpenvan werd doorAchilles Op een strooptogt inMysiè
.

plannen t0t tlitbreidlng van Ruslands invloed buit gem aakt en als slavin aan Ayamemnon
en handelin Midden-Azië,en overleed te Pe- toegedeeld.Eerst toen Apollo in hetGrieksche
leger vöör Troje eene pest deed ontstaan,
tersburg den zden Junj 1870.
Chrysaliden ofyoudpoppen noemtmende zond de qpperbevelhebberhaarterug.
m etgouden of zilveren vlekken versierde popChryslppus, de voornaamste vertegenpen van sommige rupsen.
woordiger der Stoïcjnsche wjsbegeerte,werd
Chrysam ine-zuur, 00k po?
yckroomzl
-r geboren te Tarsus omstreekshetjaar282vöör

en aloëzultr yenaamd, is eene scheikundige Chr.,ginq metzjn vaderApolloniusa1sknaap
verbindiny,d1ebjdewerkingvansalpeterzuur naar S0ll en kwam in 262 te Athene!waar
op aloë ult de in koud water Oplosbarealoïne hj de lessen bjwoonde van de Stoïcjnsche
ontstaat. Het vormt een geel poeder,dat in wjsgeeren Zeno en Cl
eantltesen van de Acakokend water gemakkeljk oplosten hieraan dêmlsche Nvjsgeeren ArcesilasenLaoydes.Tereenepurperkleurgeeft,bjverwarming ontploft, wjlhjdetegenwerpingenvanlaatstgenoemden
met zwavel-ammonium paars ofblaatlw wordt tegen de Stoïcjnsche wjsbegeerte zocht te
en m et anorganische bases gekleurde zouten ontzenuwen,ontwikkeidehj deze,dochweek
doet ontstaan,die meestal eengoud-groenen in vele opzigten van zjne voorgangers af,
m etaalglans bezitten. Het is ultstekend als vooral van Zeno, weshalve hj eene eigene
verfstof; het'kleurt w0l donkerbruin, zjde sc11ool stichtte. Hj overleed in 208 of209
rood,levertm et aluin-aardevioletteverbindin- vöôrChr.Men vermeldtvan hem ,dathj705
gen,en met ammoniak eeneyaarse chrysa- geschriften vervaardigd heeft.Etlnigefragmenm ide,diezich uitkokendw aterlngoud-groene ten daaruit vindt men aangehaald bj zjne
blaadjes afscheidt.
bestrjders, vooralbj Pllbtarcàms,en weinige
Chrysanthem um L.ofganzebloem is de jaren geleden heeftmen te Herculanum eene
naam van een plantengeslacht uitdefam ilie r0lgevonden,die een geheel werk van Cltry-

der zaâmgesteldbloemigen (Compositae); het dèz'
l
f,
yroverdevoorzienigheid''bevat.Dibgenes

onderscheldtzich dooreenhalf-bolrond,dakpan- .ltëk'fi'
lû:heefteen catalogusvan zjnegeschrifV.
29
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ten qagelaten.Vermoedeljk heefthj00k geschied-,taal-en zedekundigererkenopgesteld,
maar het schjnt, dat hj zlch vool.
alop de
logieaen dialecticaheefttoegelegd.Hjweekaf
van Zeltoen Cleanthesdoordien hj eenevoorstelling niet als eeneafspiegelingvanhetvoorwerp in deziel,maaralseenewjziging der
zielbeschouwde.Getrouw aan zjn gevoelen,
dat alles,w at werkzaam w as,van ligchame-

alleen onsmeltbaar, geeft met vloeimiddelen
helder glasen wordt door soda nietaangetast.
W ordt het met eene kobalt-oplossing bevochtigd en aan gloeihitte blootgesteld, dan ver-

krjgtmen een fraaiblaauw poeder.Zoutzuur

en zwavelzuur laten het nagenoeg ongedeerd.
Hetchrysoberylwerd t0t n0g t0e hoofdzake-

ljk in Ceylon,Pegoeen Brazilië gevonden,
-

voorts in graniet en gneis in Noord-Ame-

ljken aald,moest wezen,hield hj ook de rika en in Moravië, alsmede in het Oeralziel voor een ligchaam ,en de Godheid even- gebergte)waar het 00k den naam draagtvan
zeer.HetStoïcjnsche noodlotslootnaarzjne Aleœandriet. Het edelgesteente wordt op eene

leer 'smenschen vrjheid geenszins uit;wèl koperen schjfmetamarilen op eene tinnen
was door de goddeljke voorzieniyheid door schjfmettripelgepoljst.Een chrysoberylter
een oorzakeljken zamenhang derdlngen alles lengte vanruim k'/gen terbreedte van ruim
ten besten geregeld,doch hetwastevens de 1 Ned.duim had eenigejarengeledonteParjs

pligtvan den mensch,ol
u zich door de voor- de waarde vanomstreeks300gulden.Men zegt,
schriften van het gezond verstand te laten dat er zich in de schatkamer te RioJaneiro
een bevindt, die 8 Ned.pond zwaar is.
leiden.

Chrysobalanus L. is de naam van een

plantengeslachtuit de familie derAmygdaleè'
n;
hetonderscheidt zich dooreen s-lobbigen kelk,
even zoovele spatelvormige bloembladen en
15 t0t 20 meeldraden.Hetomvat heesters en
lage boomen in Amerika en Afrika metwitte
bloem en, in gaffelvormige aren geplaatst.C.

Chrysocom a L.is de naam vap eenplan-

tengeslacht uit de familie der zae
amgesteld-

bloemigen (Compositae);hetonderscheidtzich
door een naakten bloembodem en Zamengedrukte,zjde-achtige vruchtles meteen haarkrans.HetOmvateen aantalBraziliaanschegewassen;t0tdesoorten behooren 0.LinosyrisL.

IcacoL.(deicaco-pruimenboom)iseenheester meteen stengelter hoogte van 1/,Ned.el,
ter hoogte van omstreeks3Ned.elinCarolina, afwisselende,smallebladerenenkleine,fraaje,
W est-lndië,Zuid-Amerika en Midden-Afrika,
met een bruinen, meestalgestippelden bast,
kortgesteelde, glanzige bladeren en eironde
steenvruchten,die in Amerika ieaeoof.gz?:lp'er.

goudgele bloemen,die op sommige heuvels in
het zuiden van Europa groeit en voorheen in
de geneeskundegebruiktwerd,- en 0.Coma

tz'
lfretxL.metltjnvoxmigebladerenensierljke
worden genoemd, gewoonljk rood, paars, goudgelebloemhoofdjes)aan deKaapdeGoede
witofgeelvan kleurzjn,eenzoeten,zamen- H00p tevinden en aldaara1smaagversterkend
trekkenden smaak hebben,den dorstlesschen middelin gebruik.

enraauw ,gekooktofmetsuikergeconfjtgegeten worden.De zaden geven veelolie,- en
de wortels,de basten de bladeren dier plant
w orden tegen buikloop,blaaskram p enz.aanïcx.s
bevolen. Ook de vruchten van C. dlli
.pf
Smeath,
.en C.ll
4fezl.
gSoland.,dieinSièrraLeone

Chrysographie is de kunst om gouden

lettersteschrtjven oftesc,
hilderen.Belangrjke
Oirkonden en de beginlettersderhoofdstukken
van belangrjke werken werden reedsbj de

Rom einen en ook ixl de M iddeleeuwen met
goud versierd of met goudkleurigen inkt geschreven. Het prachtigste stuk van dien aard
groejen,ztjn eetbaar.
Chrysoberyl is de naam van een edel- bevindtzich in de hoofdkerk te Aken?name-

gesteente,welks kristallen doorgaans zjn za- ljk het Boek der Evangeliën, door Keizer
mengesteld van regthoekige of langwerpige

Otto 11 uit het grafvan K k elde Gr/ofe ge-

prisma'sen van eene0I!desmallezjvlakken nom on.
van deze geplaatste horlzontale zuilmeteene
Chrysoliet, o0k peridoot en olirien gehelling van 1200, zoodatzj zich veelalver- naamd, is eene delfstof,wier kristallen eene
toonen a1sdikke6-zjdigeplatenmethetbreede, rhombische zuil van 1300 Q' vormen, door-

lopdregt gestreepte vlak dier zuila1seindvlak. gaans vereenigd meteene langw erpige en verl)e kanten van deze zuilzjn veelaldoorde bonden met een rhombisch octaè'der. Veelal
vlakken van eenrhombischprisma afgestompt, komthetkorrelig voorofin korreligemassa's.
en hiermede in een schuins daarop geplM tst Hetheeftdehardheidvallveldspaatt0tkwarts,
rhombus-octaëder verbonden,zoodaterkorte, een soorteljk gewigt van 3,2 t0t 3,3, een
dikke zuilen ontstaan. Meestal echter vindt gl
asqlans, eenegroene,gele ofbruine kleur,
men hetin korrels.Hetheefteene schelpach- en ls doorzigtig en aan dekanten doorschjtige breuk)eene hardheid van 3,5,een soor- nend.Hetbestaat uiteen silicaatvan magné-

teljk gewigtvan 3,7t0t3,8,een glasglansen sium ,met een van jzer-oxydule verbonden,
eenegroene ofgeel-grjzekleur.Hetisdoorzig- hetwelk nikkel-oxydulebevat.De edelec/zrydptig ofhalfdoorzigtig en bezitsomseen blaauw- liet is qroen,schelpachtig op de breuk en
achtigen Ofmelkwitten glans.Voorts bestaat doorzi
gtlg en bevatvolgensStromeyer39,73%
het volgens Seybert uit68,660/0aluin-aarde, kiezelaarde, 50,130,
/0magnésia,9,190/0 jzer6,000/0kiezel-aarde,160/0beryl-aarde,2,250/0 oxydule,0,320/0nikkel-oxyduleen0,090/0mantjzer-oxyde, 2,66*,
/0 titanium ) en 0,67 verlies gaan-oxydule, bljft voor de blaasbuis onverbj het gloejen. Nieuwere onderzoekingen anderd behalve dat het aan de kanten iets

vermelden geen kiezel-aarde,maar11t0t780/0 donkerder w ordt, lûst in zwavelzuur OP,en
aluin-aarde,zûodathetwaarschjnljkeenberyl- is in het diluviaalzand in Eyypte, Natolië,
M rQe-aluminaat i:. Voor de blaasbuis is het Bohemen, Brazilië enz. te vlnden. De ger
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eltrysolietofolivien komtzelden in ge- tigejgoudkleurigebladeren en talrjkeokBelkristalliseerden toestand vpor,isoljfgroen of standigepurperroodebloemen,benevenspurpero0k welgeel,half-doorzigtig en wordtveelal roode,onbehaarde,ronde,smakeljke vruchgevonden in basalt-en lava-soorten.Het%
jzer- ten,aldaar ster-appels genaamd,- C.ylabrum
lcg.wordt 5 Ned.el hoog,groeitin deboscArtdpl'
:/ofhyalosiderietvertoontzichinzeer J'
kleme kristallen met eene hardheid van 5, schen op Martinique, heeft langwerpige,0nmeteen soorteljk gewigtvan 2,8 enmeteene behaarde, van onder bleeke bladeren, trosroûdbruine t0t hyadnthxoode kleur met eene vormige bloemen en vruchten zoo grootals

goudgeleoppervlakte.Hetbestaatuit31,630/0 oljven.Hethoutiszeerhardenwordtvooral
kiezel-aarde,32,400/0magnésia,Q9,71O/ojzer- t0t palen V00r heiningen Om de koëj-planoxydule,0,480/O mangaan-oxyde,2,20/0aluin- tages gebruikt, C.pyriforme F5IJ#.,10
aarde en 2,:80,/0 kalimet sporen van kalk en
chroom-oxyde. Het vormt met zuren eene
gelei, wtn*dt ilz de warmte zwarten magnétisch,en komt zelden voor.De edele chrysoliet wordtals een edelgesteente vandentweeden rangbeschouwd,enfraaigekleurdeolivien-

korrelsgeldrn 4 Of5 gulden hetkaraat.

N ed. el hoog, groeit in Guyana en St.D0m ingo aan de oevers van rivieren,heeftafw isselende bladeren, alleenstaande bloemen
en peervormige,smakeljke vruehten, C.
monopyrenum SY., in W est-lndië en aan de
Orinoco te vinden,draagtroode,viltige bladeren,trosvormige bloemen en blaauwe,sma-

Chrysoloras (Mant
lël of Emanuël) was keljkevruchten (Damasceenschepruimen),-

een der eerste Grieken, die den Eaauwen en 0.pomjformeWdrf
er.,eenboom opJamaïca,
weerschjn der oud-Helleensche beschaving, draagtvruchten,die zo0 grootzjn alsappels.
welke in Constantinopelwasbljvenschitteren! Chrysopraas of groene clalcd#tlpzl is de

naar het westen van Europa overbragt.Hj naam van een Aaloedoon (zieonderditwoord),
werd geboren in hetmidden der 14deeeuw , welke doorongeveer10/0nikkel-oxydulegzoen
en wjddezich aan de beoefeningderwjsbe- gekleurd is.Men vindt hem alleen in Sile'zië.
geerte.Zjn Keizer zondhem in 1390uitnaar In het Koninkljk slot tePotsdam bevinden
de voxsten van Ellropa,om hunne hulptegen zich uit den tjd van I'
rederik de Grppfe 2
de Turken in teroepen,en hj verkreeg niet tafels van chrysopraas metbladen,diebjna
alleen aanzienljke geldsommen,maar00keen 1 Ned. el lang en ruim halfzo0breed zjn.
viertalschepen van Frankrjk.In1396stichtte In Silézië worden er zegelringen, broches,
hj op verzoek van den Senaatvan Florence armbanden enz.van vervaardigd.Ditgesteente
aldaar eene schoolvoorGriekscheletterkunde, verliestligtzjnefraajekleur)maarkrjgtze
bekleeddevervolgenshetleeraarsambtaaneene terug,wanneermenheteenigentjdinvochtige
dergeljke school te Pavia, gaf toen 0n- aaxde Of vochtige watten laat liggen,of 0ok
derwjs te Milaan, spoeddezich daarnanaar wanneer men het meteenewarmesalpeterzure
Venetië (1402), en werdvan hierdol)r Gre- nikkel-oplossing behandelt.
pprïfz:XIInaaxRomegeroepen,waarhj t0t Chrysorine is een door Raucltenberger te
de R.Katholieke Kerk overging.In 1443 be- Miinchen uitgevonden metaalmengselvan 100

gafhj zich met2cardinalennaarDuitschland deelen koperen 50 deelen zink,bj delaagst
om er de plaats te bepalen, waar een con- mogeljke temperatuurzamengébragt(eerstde
dlie z0u gehouden worden,en vergezeldetoen halve hoeveelheid zink)? dan van borax als
paus Johannes XXIII naar Constans, waar vloeimiddelvogrzien en m een wind-oven Bnel
hj den 16den April 1415 Overleed.Behalve gesmolten, waarna men het overige zink in
onderscheidene godgeleerde geschriften heeft warmestukjesersnelbjvoegtondergestadig
men van hem pErotemata (148Q)'' of de be- omroeren en eindeljk de legêring haastig in
ginselen der Grieksche taalin vragen en ant- vol.men giet. Hetchrysorine heeft eene schitwoorden) die onderscheidene uitgaven beleef- terend gele kleur en geljkt op goud van 18

den en Erasmws en Rencltlin t0t leiddraad
verstrekten.

Chrysom allus is de naam van den ram

karaat, beslaat niet in de lucht en kan met
eene kleine hoeveelheid goud fraai verguld
T7orden.

methet gouden vacht,die Pltriaw naar C0lChrysorrhoas (De)ofGondstroom iseene
chis droeg.Zie ondex Aryonalden.
steppe.
rlvier in Coelesyrië,ontspringt op den
Chrysophyllum ,een plantengeslachtuit Libanon en verdeelt zich in 2 arm en. De
de familie der Sapotaceën, onderscheidt zich voornaam ste van deze,thansBaradagenaamd,
door een s-deeligen kelk en eeneklokvormige vormt btlhet dorp Doemmar weder3takken;
bloemkroon,naarvorenbjdebuisvastgehechte de grootste van deze,den naam Baradabehouen tegenover de rand-insnjdingen geplaatste dende, stroomt ten zuiden langs Damascus,
m eeldraden, door een nagenoeg zittenden, de tweede, Banas Of Abana genaamd,loopt
schildvormigen, lo-lobbigen stem pel,en eene door de stad en de derde ten noorden langs
l- lo-hokkige, l- lo-zadige bes. Het Omvat haar heen, waarna zj zich ten oosten van
W est-lndische enZnid-Amerikaanscheboomen, DamaS0l
1SV0r0011i40n0m 0r00nm00rteVormen.
van welke sommige smakeljke en gezonde
Chrysosplenlum L.ofstpzl#td lisdenaam
vruchten dragen en andere als sierplanten in van een plantengeslachtuitdefàmiliederSaxide Europésche kassen worden gevonden. C. frageënqhetonderscheidtzich dooz'een4-spletig,
Cainito L.Ofytmdbladigeguldenbltbdboom iseene half-bovenstandig, gekleurd bloembekleedsel
fraajeboom terhoogtevan10t0t12Ned.elin met 8 meeldraden en 2 stampers en dooreene
W est-lndiëmeteenbruinenbast,neêrhangende eenhokkige, z-kleppiqe z-snavelige zaaddoos.
takken,van boven onbehaarde)van Ondervil- Het omvat kruiden mt alle werelddeelen met
29*
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roodebladerenenkleinet0thoofdlesvereenigde
bloemen.C.alternifolium L.metafwisselende,
niervormire bladeren en viertallire,goadgele
bloemen,ln geheelEuropa,gok ln 0nsVaderland glyejende,werd voorheen a1soplossend
middelln de geneeskunde gebrtlikt,- en 0.
oppositifoliummeteenvierkantenstengel,teqenovergestelde,niervormige bladeren en kleme,

geelachtig-yroene bloemen, tOt een bloemschermachtlgentrosvereenigd,isookinheemsch
in Nederland.

Chrysostem m a Less.is denaam vaneen
plantengeslachtuit de familiederzaâmgesteldbloemigenq het onderscheidt zich door een

omwindsel,dat uiteene dubbelerj blaadjes
bestaat,door een platten vrtlchtbodem en door
omgekeerd-eirondejplatte,aan de hoeken gevleugelde en met pluisgekrtmndevruchten.De

eenige soortis C.Trjptevo .
& :.
:.meteenvan

der Heilige Schrift(anagnostes).Om niettct
bisschop van Caesaréa tewordengekozen,verwtjderdehj zich in hetgeheim ,en toen zjn
vriend Basiliu ,t0t die betrekking benoemd,
hem daarover verwjtingen deed,antwoordde
hj in zjn uitmuntend opstelpoverhetpriesterambt''. Na het overljden zjner moeder
voegde hj zich bj de kluizenaars,die in de
nabjheid van Antiochïa leefden en woonde
gedurende 2 .)
-aar in eene grûtonder velerlei
onthot
lding en kastjding.Daardoor werd hj
ziek,zoodathj in 38tnaarAntiochiamoest
terugkeeren.op zjn 43stejaar wert
l hj er
t0t diaconus en vervolgens t0tpresbyter4ewjd, waarna hj,als vicarius van den blsschop,gedurende 12 jaardegrootegemeente
door ztl
'ne buitengewonetalenten stlchtte en
zjn roem als redenaar zich doorgeheelhet
oostenverbreidde.Alseengetrouw voorstander
van de leerderKerk bestreedhjweliswaar

bovenvertakten,onbehaardenstengelterhoogte
van 2 Ned.el,tegenovergestelde,onbehaarde de gevoelens der ketters, maar hield zich
bladeren en fraaje grootebloemen metgele tevens ver van alle dorre stelselzucht en on-

straal-en bruine sehjfbloempjes.Deze Ame

vruchtbare bespiegelingen, texwjl hj zelfs

verwiervenJvan hen noemen wj:
Dio Ct
z.
s.
wff: Cârysâtomus,0ok CoeeLl'
anusgenaamd.Hj werdgeborentePrusainBythinië,
leefdetegenheteindederlsteenin denaanvang
derQdeeeuw na Chr.,verwierfopzjnereizen
eene uitgebreide kennis en verkondigde a1s
Stoïcjnsch wgsgeer de noodzakeljkheid van
reine gezindheden en zeden. Onder de regéxing van keizerDomitian'
tbsmoesthjflevlugt

Antiochia zich tegen zjn heengaan x0u verzetten,deed men hem heimeljk wegyoeren,
waarna hj in 39; te Constantinopel door

door handen-arbeid in ztjn onderhoud voorzag.
Nerra riep hem terug,en Trqianusdeed hem
deelen in zjne gunst.W j bezitten van hem
80 rhetorische oefeningen en wjsgeerige verhandelingen,dieeen belangrjk lichtversprei-

derd door zjn strjd tegen de ketterschr gevoelens der aanhangers van Arlnsen Orwd
' gzdd.
Toen hj zelfs de zedelooze keizerin Eudoœia

rikaansche plant is 00k naar de tuinen van verdraagzaamheidjegensdeHeidenenpredikte.
Midden-Europa met goed gevolg overgebragt. Sozomenus noemthem ,die daardoor laterden
Chrys6stom us,een Grieksch woord,dat n=m van ynldenmond verkreeg? het sierM d
guldenmond beteekend is de naam ofliever de vangeheelhetoosten.Hj werdv00rhetbiseeretitel,aan onderscheidene mannen gegeven, schopsambt te Constantinopel aan keizer Ardie zich door hunne welspreltendheid roem cc#ï'lf.: aanbevolen, en daarmen vreesde,dat

Tlteôphilns,patriarch van Alexandria t0t bis-

schopwexd gewjd.Dehoogte diehtJbereikt

had,deedhem echterdiepvallen.Degestrenye

zedeleer, door Ckrysôstomns als een waardlg
kerkleeraar metde zuiverste bedoelingen verkondigd, was in de bedorven Hofstad voor
nemen naar de Gothen en Thraciërs,waarhj Volen eene ergernis, en (10Ze Werd Vermeer-

den overdeomstandigheden van zjn tjd.Zj
zjn het eerstuityegeven te Milaan in 1476
en later btj herhallng,- onder anderen door
Emper teBrunswjk (1844).

St.Jol
tannes C/
zrt
pldf- f
:.
:, patriarch van
Constantinopel,een dermeest-beroemde kerkvaders en redenaars.D ezej de eigenljke.
g'
uldenmond, werd geboren te Antiochia in 347
na Chr., ontving, na den d00d zjnsvaders,
van zjne vrolMe :aoeder uknlhnsa eene v00rtreFeltjke opvoeding en Tverd vervolgensdoor
den rhetor Izi
bami'
tœ in de wjsbeqeerte,door
Andragath'
us in de welsprekendheld onderwezen. Reeds vroeg onderscheiddehj zich door

e
qn gunstigen aanleg;aanvankeljk vormdehj
zlch voor de betrekking van advocaat,doch
daar deze hem niet bevredigde,vestigdehj
het00g q degodgeleerdheid.In hetbesluit,

oomorzi
d
chh
rsaaenntTl
etwj
vceho
rspp
tereknt
Bas
ill
ie
'
t
b
eodd
oe
rn
u,,we
latr
edrh
bj
lss
van Mopsuesta, en door M aœimu jlatex bis-

nietverschoonde,betichtte m en hem van las-

ter,van verkwisting derkerkeljkegûederen
en van eenegezwollene,onverstaanbaxewjze
van prediken.Nadathj dooreenevergadering
van bisschoppen teChalcédon,onderdeleiding

van Tlteol
phill
u ,patriarchvanAlexandria,was
afjezet,begafzich deberoemderedenaarnaar
Blthynië, doch werd door den eenstgmmigen

eisch zjnergemeente, bekrachtigd dooreene
aardbeving,well
temen a1s een goddeljk teeken aanmerkte,terstond teruggeroepen.Nadat

hj echterop nieuw tegen delosbandige Keizerin gejverdhad,werdhj wederom verbannenqeerstginghjnaarCucusainKlein-Azië,
doch werd van hier naarPityus aan den 00s-

teljken oever der ZwarteZeeverwezen.Hj
mogt echter dat oord der ballingschap niet
bereiken,daar hj onderweg,uitgeputd00r
de vermoejenissen der reis, bj Comana in
Pontus op den 14den September 407 overleed.
Zjn stoleljk overschotwerd in438naarConstantinoyelgebragt en later in dekerk van
hetVatlcaan teRome bjgezet.Zjnegedach-

schop van Seleucia,en na een leertjd van tenis wordtin de Grieksche K.Kerk op den
3Jaar,voortsnahetontvangenvan den doop 13denNovember, in de Roomseh K.Kerk op
werd hj gewjd t0t hetambtvan voorlezer den 27stenJanuarj gevierd.
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De naam cl
trysâtomus werd hem eerstna revolutievan 1830weinigmetzjnegevoelens

zjn dood gegeven.Zjnkarakteronderscheidde
zich doorhoogenernst,gestrengezedeljkheid
en verdraagzame liefde.Hj was,in weerwil
van zjneneiging t0tde levenswjsdermonniken,metecht Christeljkegezindheden bezield.Hj leefde te Constantinopd eenvoudig

en matig en muntte zoozeer uit door weldadigheid, dat het volk hem Johannes den aal-pezelgdll
er noemde, een naam die hem nog
meert0teerverstrektdan die van guldenmond.

strookte,zag hj zich weldra daarin gewik-

keldq men belastte hem met de versterking
van Zamosk, daarna met het commandemant
van Modlin, waarna hj in den aanvang van
1831 bj hetcorpsvan generaal Zymierskien
vervolgens als chef Van den generalen staf

bj datvan Skrzpieekiwerd geplaatst.Deze

zond hem als brlgade-generaal met 6500 man
naar eene divisie in Volhynië, doch ongunstige omstandigheden noodzaakten hem , om
Metjverwashj werkzaam aan debekeering z00 spoedig mogeljk naar Zamosk terug te
der Heidenen en ztmd Op eigen kosten zen- keeren, vanwaar hj later eene aanzienljke
delingen derwaarts. Toen zjn meest-verbit- hoeveelheid geschutnaarW arsehat
lbragt.Bj

terdevjand,deministerE'
œtropLws,gedurende Minsk behaaldehjvoordeelen zonderdaarvan
een oprûer veiligheid zocht bt
j een altaar, gebruik te maken.Vôör het bezwjken van
mkowieekiyouverte voren roekeloos door hem ontwjd,ont- M'arschau wasiztlonder Kl
rukte Cltrysâtomu,
g hem door eene toespraak neur der stad, Ontbond de staatkundlge ge-

aan de woededesvolks,geljkhj00kGainas, nootschappen en stemde eindeljk vô0'r de
den Gothischen aanvoerdervan Duitsche s0l- overgave. Hj bleef in de stad, begaf zich
daten, die de vaan van den opstand tegen m et een Russischen pasnaar Parjs,zoomen
den Keizer verhiefen dezen inzjnehoofdstad zeide, m et het voornemen,om zjnelandgebelegerde, door zi
jno onweêrstaanbare wel- nooten t0tden terugkeernaar Polen te bewesprekendheid bewoog, om het beleg op te gen,en tradvervolgensin zjnvroegerenrang
breken en zjne vjandeljke voornemens te weder in Russische dienst, waarna hj t0t
laten varen. Vorm en inhoud der redevoerin- kolonelbevorderd werd.DeDemocratennoemgenvan Cltrysôstomn zjnvoortreleljk.Schoon den hem een verraderdesvaderlands,- voornietvrj van allegorisch-mystische bjmengse- zeker niet geheelten onregte voorzooverhj
1en,mag men zjnebjbelverklaringen in het ten tjde der revolutie steedB hetnemen van
algemeen natuurljk heeten,en vooralmogen krachtige maatregelen tegengewerlkt en vôôr
zjnetoepassingen geroemdworden,omdathj Onderhandelingen gestemd had,en toen zjne
zich daarbj niet zoozeer toelegde op het talenten wjddeaandeverdrukkersvanPolen,
handhaven der regtzinnige leer a1s op het In 1849 werd hj naar Tllrjn geroepen,om
aanprjzen van Christeljke gezindheden en er behulpzaam te wezen bj de reorganisatie
daden.Metkrachtwisthjhethartteroeren,en vanhetPiémontéscheleger.Hoewelhjslechts
hoewel zjn stroven naar duideljkheid hem den ranp van luitenant-generaalbezatenzjne
vervoerde t0t hetaanhalen van vele voorbeel- betrekklng t0t den mede te velde getrokken
den en geljkenissen,t0twoordenrjkheid en Koning onbepaaldbleef,washjindennoodlotwoordspelingen,toch onderscheiddenzichzjne tigen s-daagschen veldtogt van laatstgenoemd
redenen dool- echte populariteit, helderheid, #
Jaartocheigenljk deverantwoordeljkeolyexzuiverheid van taal, levendigheid en stichte- bevelhebber.Bjhetbestuurdierkrjgsbedrpven
ljkheid.Hj heefteen grootaantalpllomiliën zocht men te vergeefs naar het beleid,waar(Kerkeljkeredevoeringenl''nagelaten.Zj zjn doorCltrzanowskizich doorgaansonderscheidde;
door Savili'
us(1613,8 dln),voortsbj herha- immersnietde Po-linie,maar Novaxa maakte
ling, sommige met een Latjnsche vertaling, hj t0thetsteunpuntzjneroperatiën.Menzegt,
uitgegeven.Eene fraajemonographie vandien dat hj zich heeft moeten schikken naar het
redenaarisin hetlichtgezonden doorwjlen verlangen der Democratische partj,welke Op
den hoogleeraar Abraltam #d.
: Amorie 4)lzlder den 23sten Maart, den verjaardag van den
dien men wegenszjnewelsprekend- voorgaanden aftogt der Oostenrjkers uit Miheid we1 eens Dden Nederlandschen Cltrys6- laan,aldaar w ilde binnenrukken.In den slag
dfp-sf.s''heeft genoem d.
bj Novara washetPiémontésehelegerreeds
Chrysotil of glanzig a.
gbest is eene op gedeelteljk omsingeld, toen hj n0g op een
asbest geljkende delfssof;die veelalin ser- hoofdtrelen peinsde? doch hj moest jlings
pentjnsteen gevonden wordt.Zj is donker- terugtreltken. Na dlen veldtogt ontving hj
groen en o0k welwitvan kleur, in Silézië, zjn ontslag,waarna hj in reschriftrekenSaksen en Zwitserland niet zeldzaam , en fchap aoeqde van zjnehandel
lngen,t0t1851
o0k inNoord-Amerikaaanwezig.Harebestand- in Sardiniebleef,zich daarnanaarFrankrjk
deelen zjn dezelfde als die van serpentjn, begaf,en eindeljk zic'
h vestigdein Louisiana
nameljkongeveer440/0kiezel-aarde,390/Omag- (Noord-Amerika),waarhj in 1861overleed.
Chupra, Cltapralt, Tql'
appra ot
'Savak is
nésia,2,50/0dzer-oxyduleeh 140/0water.
Chrzanow ski (Adalbert), een Poolsch eene stad in het Britseh-oost-lndische presigeneraal, werd geboren in 1788 in het woi- dent
schag Calcutta.Zj is-de hoofdstad van
woodschap Krakau,ontving zjnemilitaire0p- het distrlct Saroen, ligt zeer laag aan een
leiding te M'arschau, nam als genie-oëcier kanaal, dathaarmetdenabijgelegene Ganges
op eeneroemrjkewjzedeelaandeveldtogten verbindt, en teltruim 45060 inwoners,die
van 1812 en 1813,alsmede als kapitein bj zich vooralmet salpeterziederj bezig houden
den generalen stafinRussischedienstaandien en handelqp Nepaldrjven.
tegen de Turken in 1829.HoeweldePoolsche

Chuqulsaca ofSuerL isde hoofdstad der
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CHUQUISACA- CHURCHILL.

Zuid-AmerikaanscheRepubliekBolivia.Zjligt bejverde hj zich,Athene te Ontzetten,maar
in eene evenzoogenoemdeprovincie,3000Ned. zag zich door de verdeeldheid der Grieksche
elboven de Oppervlakte der zee opeenehoog- legerhoofden in zjne werkzaamheden belemvlakte tusschen 3 bergen,en bezitfraaje, merd,zoodat de Acrôpolis bezweek.Dit verregte straten, 27 kerken, een paleis, eene zwakte zjn invloed, en daarenboven zocht
universiteit en onderscheidene inrigtingen van Mauroeordœtos zjne gezindheden verdachtte
onderwjs?benevens24000 inwoners.Decen- maken. Niettemin bezette hj methetover-

trale rege
'ring, het wetgevend ligchaam ,een schot zjner troepen de Landenpte van C0aartsbisschop enz.hebben er hunne zetels.- rinthe en herstelde zjn aanzien ln 1827door
Chuquisaca werd in 1528 op de puinhoopen een voorspoedigen togt in het westen Van
eener Peruviaanschestadgebouwd,heetteaan- Griekenland,waarhjRes
jidptujanoodzaakte,
vankeljk La TIJJJ,wegensdenabjheid der om terug te trekken. onder het Voorloopig
rjke zilvermjn Porco,en later Cltarl
m .- Bewind zag hj zjne diensten met ondank
De provinde van dien naam telt op 1818 beloond!daarde president Capo#'.f.:JrïJ.
:hem
D geogr.mjlen 224000inwoners.
voorbjglng, om zjn eigen broeder met de
Chur, in het Romaansch Q'
aoira,in het leiding deroorlogs-aangelegenhedentebelasten.
Italiaansch Coira, in het Franseh Coire,is M et den aanvang van 1830 nam Chyrehillderde hoofdplaats van het Zwitsersche kanton halve zjn ontslag en begafzich naarArgos,

Gmauwbunderland;zj ligtaan den voetvan terwjl hj na den va1van genoemden presiden Hochwang en van den boschrjken Pizo- dent w eder op het staatkundig tooneel verckelin een bekoorljk, door hooge bergen scheen.Nadat hj d001'koning Otto t0t lid
omgeven dal aan de ruischende Plessur,die van den staatsraad wasbenoemd,overleedhj

zich 1/, uur gaans van daarin de Rjn uit- in 1850.
stort. Zj heeft een ouderwetsch voorkomen
Churchill(Charles),een Enyelsch hekel-

en teltbjna 8000 inwoners,waarbj zichn0g dichter,werd geborenteLondenln 1731.Daar
geen 2000R.Katholieken bevinden?diebinnen hj zich meer door vlugheid van geest,dan
den ringmuur wonen van het Blsschopshof. door degeljke kennis onderscheidde, werd
Dit laatste is eene antieke vesting uit den hj bj het toelatings-examen aan deunivertjdderRomeinen,en hierverheftzich o0kde siteitte oxford afgewezen.Nogmaals bezocht
hoofdkerk, ill 773 door den bisschop Tello hj nu de W estminster-school, trad in het
gesticht, met vele merkwaardige otldheden. huweljk en bragt het weldra in de godgeHetbisschoppeljk kasteel,naastdekerk,is leerdheid zoover: dat hj godsdienstleeraar
een 0ud gebouw met de portretten der voor- werd op eene klelne plaats in Essex.Na den
malige bisschoppen.Op denoordeljkehoeken dood zjnsvaderswerdhj diepsopvolgerals
van het Bisschopshofbevinden zich 2Romein- predikant in de St.Johns-kerk te Avestminsche torens, en in één van deze heeft,v0l- jter,maarmoestwegenszjnergerljken wangens de sage, de heilige Iauei'as,koning der deldie betrekking eerlang nederleggen.Reeds
Schotten,in 176 naChr.denmarteldoodonder- toen had hj meteenigevrienden eenelettergaan.Achterdehoofdkerk ligthetseminarium , kundige vereeniging gevormd, en hj maakte
en op eene hooge rots,tusschenhetgeboom tey zich bekend door zjn pRosciad'
',een hekelde St.Lucius-kapèl, vanwaar men een fraal dicht Op de toenmalige tooneelspelers.Toen
uitzigtheeft.Voorts bezit de stad n0g onder- men hem hieroverhard vieljschreefhj zjne
scheidene merkwaardigegebouwen en eenpaar DApology'', waarin hj de dagbladschrjvers,
geleerdegenootschappen;zj iseengrootdeel de tooneelspelers en vooral Garrok bespotte.
van hare welvaartverschuldigd aan hal'e lig- Zjne vjanden wezen op zjne berispeljke
giny aan den weg,dieOverden Spliigennaar zeden, en hj regtvaardigde zich in een brief
Itahë leidt!en aan heteerstestationderZw it- aan Lloyd,getiteld pThe Night''.'
revensversersche Zuld-oostbaan. Voorts heeft men er scheen de eerste zang van het gedicht p'fhe
eenige fabrieken, en de vruchtbare omstreken Gost''1waarin hj Joknson aanviel,maar n0g
leveren wjn,Ooftenz.- Churis Ongetwj- meer opschudding veroorzaakte pTheprophecy
feld door de Rom einen gesticht;in de dagen offamine,a Scotch pastoral''.Zjnevoorstan-

van keizer Constantihtheette de stad Curia
A/llef/r- , en in 452 was erreedseen bisschop gevestigd. In 1464 werd zj door
keizer Frederik IV eene vrje rjksstad ver.

dersplaatsten hem boven Pope.Geruimentjd
verkeerde hj vriendschappelp
-k metHogarth,,
maar toen deze eene carricatuur uitgafvan
den beroemden volksmenner W ilkes,gafC#> ehâlleen briefaan Hoyarth in hetlicht,waarin

klaard, in 1498 onder het aartsbisdom Mainz
gesteld, en in 1802 toegev*gd aan de Hel- hj het zedeljk karakter van dezen opeene
vetische Republiek.
onwaardige wjze bekladde. Chmrehill, door
Church (Richard),lid van den staatsraad eenelosbandigelevenswjzeuitgemergeld,overin Griekenland, commandeerde in 1813 en leed den 4den Novembel'1764 Op eene reis

1814 te Zanteeen Grieksch regiment,hetwelk naarBoulogne.Zjnegezamenltjkewerkenzjn

do0r de Engelschen bezoldigd werd!bevond in 1774 in 3 deelen in het lichtverschenen.
zich vervolgens alsgeneraalin Sidllë en op
'
Churchill(De),ookMissin
lqppienTnglishMalta en snelde in 1826 de Grieken te hulp. rïrdr genoemd,eene rivier in Britsch Noord-

'

Nadat hj in Maart1827in Griekenland was Amerika,OntspringtuithetMathïe-meer,kron-

'aan w al gestapt,gelukte het hem ,de veree- kelt in eene noordoosteljke rigtlng dooreene
niging t0t stand te brcngen van de Nationale vlakte en dooreenigemeren naar de HudsonsVergadering te Castrimet die te Aegina.Nu baaien stort zich hierin uit na een I00pvan
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140 t0t 150 geogr.mjl.Zj beziteen groot vele kernenbevattende ronde cellen,00k chylMntalstoomversnellingen en isalleen bevaar- ligchaampjes genaamd.Naargelang de vloeibaarvoûrbooten,die op de lastigste plaatsen stof hooger klimt uit de chyl-vaten in de
op den oever gebragten gedragen worden.
borstbtlis, om zich eindeljk in de linker
sleutelbeens-ader uit te storten, worden die
Churrus,zieonder Hennep.
Churwalden (VallisCorvantiana)iseen ligchaamples rooder van kleur. omtrent het

woest maar ruimschoots met weiden versierd
dal in het Zwitsersche kanton Graauwbunderland,hetwelk eene eigene regtbank heeft,
zamengesteld uit den landamman en 14 gezworenen.De inwoners houden zich n0g aan
den Juliaanschen kalender en vormen met
hunne verstrooide huizen 4 kerkdorpen,van
welke Churwalden, aan den weg van Chur
n=r Chiavenna hetvoornaamste is.

Ontstaan der chyl-cellen heeft de wetenschap
n0g geene boslissende uitspraak gedaan.V0lgens een scheikundig Onderzoek komtdechyl
zoer sterk overeen met hetbloed, en bestaat

uit 90,60/: water, 0,10/b
0 ibrine,4,90/(
,eiwit
en extradiefstoFen, 3,3i'
oveten 1,10//, zout.
De beweging van het sap wordt bevorderd

(
l00x de ademhaliny,daar bj de inademing
de borstbuisharen lnholld in de sleutelbeens-

Chwostow (Dmitrj Iwanowitsj, graaf), ader uitstol't, door de klapvliezen der watereen Russiseh staatsman en diehter,werd ge- vaten, die geen teruggang gedoogen,door de

boren te Petersburr den 19denJulj 1757,be- wormsgewjze beweging van hetdarmkanaal

zocht het gymnaslum en de hoogeschool te en doorhetzamentrekkendverm ogen del'vaten.
Moskou en werd in 1772 oëcierbj de Kei- Men heetï voorts Opgemerkt,dat een waterzerljke garde.Later bekleeddehj debetrek- vat, op twee plaatsen onderbonden,tusschen
king van proviandmeester en ontving in 1783 die beiden zich uitzet,zoodat er eene opslorden titel van hofraad.In 1788 streed hj a1s ping van vocht door de w anden plaats heeft,
kolonel onder graaf Soewarow tegen de Tur- waardoor het reeds in de vaten aanwezige

ken,hielp bj Foksjani den lsten Augustus vocht voortgestuwd wordt.'I
Men meent,dat
1789 de overwinning bevechten op den seraskier Mehmedpas
ja, nam daarna deel aan
den slag van den 26sten September aan de
Rymnik tegen den Groot-vizier, en onderscheidde zich bj debloedigebestorming van
Ismaïl op den 22stenDecember.Daarnavolgde

hj Doewkow naar Polen, bevond zich den
5den October 1794 bj het moordtooneelbj
Praga, hetwelk t0t den val van W arschau
leidde,doch nam hetvolgendejaarzjn ontslag,om destaatkundige loopbaantebetxeden.
In 1791 werd hj eerste procurellr van den
Senaat, in 1198 lid der Synode en in 1799
1id van den geheimenraad en van den rjks-

in een volwassen m ensch gem iddeld dage-

ljks 3 Ned.pond ehylgevormd wordt.l
t,De
chyl,uitspjsbrj ontstaande en bestemd,om
zich t0tonderhoud der vereischte hoeveelheid
bloed in de linker sleutelbeens-ader uit te

storten,speeltalzooin de roeding (zieonder
ditwoord)eenebelangrjke r0l.

Chym (chymus)ot'spl
jsbrjiwordtgevormd

door de voedende stoFen, nadat zj in het
gezonde dierljk ligchaam den weg van den

mond door demaag naar dentwaaltkingerigen
dal
'm hebben afgelegd,en vertoontzich aldaar

in de gedaante van een geljkmatig doorkneden,grjzen brtj,diewegensde bpgemengde
raad.KarelFzzlJ/
zl'
?
4ô'
/IV ,koning van Sardinië, spjsverteringsvloeistoFen zuurreageert.Anorverhiefhem in den gravenstand,

00k werd

ganische zouten en andere stoû'
en,dieinwater

hj lid der Académiete Petersburg en eerelid en zwakke zuren oplosbaarzjn,waartoe00k
derAcadémievan schoonekunsten aldur.Hj suiker en g0m behooren,bevindenzichdaarin

heeft een groot aantalgedichten,vooralliede- in een opgetosten toestand, het zetmeel
ren en oden j voorts dramatische en didadi- is in suiker omgezet, en een ander gedeelte
Bchestukken,inhetlichtgegeven.Zjnegeza- gaat onveranderd in den dunnen darm over.

menljke werken zjn in 1817 in 4 deelen Veeren, klaauwen,haren en houtvezelsbljverschenen te Petersburg, waarhj den 3den ven OnveranderdL - de organische stolen,
November 1835 overleed.
zooalsvleesch,zljn in harovormendebestandChyl (chylus), melksap Of spî
bsap is de de
elen,nameljkvezels,cellenenz.,ontbonden,
m elkachtige vloeistof, die in de watervaten - deeiwitachtigezelfstandighedenhebbeneene
van de maag en van den dunnen darm gedu- Beheikundige wpziging ondergaan,zûodat zj
rende de spjsvertering in grootehoeveelheid niet meer strem men, en het vet is vloeiaanwezig is. A selli heeft die vaten in 1622 baar geworden en droppelsgewjs onder den
ontdektenmetden naam vanm elksap-vaten be- spjsbrj gemengd.Isdechym doorhetportier
stempeld.Ditvochtisbj verschillendvoedsel van de maag gegaan,dan wordthj doûrtoeookverschillendvankleurenzamenstelling.Bj voeging van gal geneutraliseerd, zoodathj
het gebruik van plantaardig voedsel is het verdernaar beneden alkalisch reageert.Intus-

nagenoeg kleurloos,en bj het gebruik van schen kan hj bj een ruim gebruik vanplantvleesch wit. Deze kleur is afkomstig van

aardig voedsel wegens de plantenzuren ook

kleine vetdeeltjes,dievolgensK Mltllermet zuur bljven.Hj wordtvoortsvermengd met
een eiwit-htllselomringd zjn.O0k demaag. het alvleeschsap en het darmsap, verkrjgt
chylis kleurloos, omdat aldaar geen vet 0p- door de gal eene groenae,htig-gele kleux en
%enomen wordt.Ditsapreageertflaauw alka- verliestin den dtmnen darm eengrootgedeelte

llsch en heefteen soorteljk gewigtvan1,020. van zjnebestanddeelen,zooalseiwit?vezelBuiten de vaten stolthet,waarbj zich een stof,kaasstofen vet,die,dool'dew atervaten

troebelen vet weivochtafscheidt.Voortszwe- Opgeslorpt, in chylOvergaan.H et Overschot,
ven in de chyl kleine korrels of kernen en t0t den endeldarm naderende, ontvangtmeer
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en naeer eene bruine kleuren 00n on3angena- te

naen reuk en Nvordt ei
ndeljk uitgeworpen.

Reggio,doch de vrilheid van Italiësvas

n0g ver te zoeken, zoodathj metgeneraal
Chytraeus. onder dezen naam vermel- ZlccAï naar Bologna terugtrok, bj Rimini

den wj:

metOostenrjkersslaagsraakte,enzich toen

tyfrLu
tzel.
:e
,rse
veDan
rdiei
ndsteO/
ljzk
th
ch
igenljk Kookl
tay'
, een naar Ancona begaf.Toen deze stad bezweek,
godgeleerde,geboren

den 26sten Februarj 1530 te Ingelflngen bj
Schwëbisch-llall(volgensanderen bjBraktmheim in Wiirtemberg).Hj studeerdeteTiibingen envervolgenste W ittenberg,waarhjde

leerling en huisgenoot werd van M elaneltton.
GedurendedenSchmalkaldischenoorlogwoonde
hj te Heidelberg en te Tiibingen,keerde in
1548 naarW i
ttenberg terug en hield ervoorlezingen over rhetorlca,sterrekunde,geschie-

spoedde hj zich eelst naar Messina en vervolgensnaarMarseille,om daarnazjnestt
ldiën
gedurende 2jaarte Parjsrtlstig voorttezet-

ten.ZoodravervolgensdeburgeroorloginP0rtugal uitbarstte tusschen den absolutlstischen
d0m Mignélen d0m Pedmo,die de constitutie
wilde herstellen, maakte Cialdini zich aan-

stonds gereed om aan laatstgenoemde zjne

diensten aan te bieden. D00r chôlera aangetast, k0nhj eerstin Maart1833 opolto bedenis en godgeleerdheid. In 1551 werd hj reiken, Waar hi
j zich alsgemeen soldaatbj
hoogleeraar te Rostock Tvoonde in 1555 den het regiment grenadiers der Koningin lietinrjksdag teAugsburgalsm ede de talrjketheo- ljven. Hj onderscheidde zit
rh Op den 3den

logische twistgesprekken van die dagen bj, Julj 1833, toen de aanhangers van dom

w erd in 1561 bevorderd t0t doctor in degod- M iyuè'l de stad bestormden,en gaf20 dagen

geleerdheid,hielpin1569inOostenrjk,voorts later,bj de herhaling van den storm ,z00in Stiermarken de kerkeljke zaken in orde danigebljken van moed,dathj alssergeant
brengen,ontwierp in 1576 met uYartitt CA:pz- metde orde van den rrroren en het zwaard''
nitz de statuten der pas-opgerigte universiteit werd versierd.Nadathj voorts debelegering
te Helmstsdt en nam deelaan hd opstellen van Santarem ,hetgevechtvan Asseiceiraende

der pFormt
lla concordiae''.Hj overleed a1s capitulatievan Evora Montehad bjgewoond,
eerste hoogleeraar in de theologie te Rostock waarmede de oorlog een eindenam ,ging hj
en als 1id van het consistorie op den 25sten met de i
n PortugalaanweziyevreemdetroeJunj 1600. T0t zjne geschriften behooren: pen als luitenant over in dlenstvan M avia
rHistoria confessionisAugustanae(1578)'')
0lH.
s/1.,koninginvanSpanje,diemetmoeite
anvallen van don Carlos
XRegulaevitae(1555)'',- pchrtmicon Saxo- hare ltroon tegen dea'

niae(1595)''- ooperatheologica(1599)''-

en Zumala-Ccrl-l.g'
lfï verdedigde. Inmiddels

Natltan C/zyfrce/
lfd, een broeder van den

Bologna teruggekeerd en van daar aan de

XOrationes(1614)''- en rEplstolae(1614):'. moest Galdinivernemen,dat zjn vader,naar
voorgaande.Hj werd geboren te Menzingen priesterregéring van Frans IVt hertog van
bj Heidelbergden15denMaart1543,studeerde Modena,uitgeleverd,in den kerkergeworpen
teRostock onderdeleidingvan zjn broeder, was! dien hj later in een staatvan krankdaarna teTibingen en werdin 1564 teRostock

zinnlgheid verliet.

hoogleeraar in de Latjnsche taal- en letter- In Spanle onderscheidde zich Cialdln'
i bj
kunde, voorts na zpn terugl
teer van eene Barcelona en den 29sten Junj 1836 in het
reis door Engeland, Frankrjk en Italië o0k gevecht bj Cherta,waar hj hetkruisvan den
in de dichtkunst,en in 1580 rector derstads- hei
liyen I'erdinand en de kapiteins-epauletten
school. In 1593 werd hj in laatstgenoemde verwlerf, W aarna hem in hetzelfdeJaar bj
betrekking te Bremen geplaatst,waarhj den de inneming van Cantaviéja de dapperheids25sten Februarj 1598 overleed. Hj schreef: m edaille werd toegewezen. In 1837 gedroeg
Poematum omnium libriXVII (1579)'',
hjzich inhetgevechtbjChivazoouitstekend,
?Fastorum ecclesiaechristianaelibriXII(1584, datin eenedagordevermeldwerd,dathjzith
ln verzen),,,- en eenevertaliuj jrjpuitsche rJegens Spanje verdiensteljk had gemaakt'',
verzen van Buaanan's diehterlpke omschrj- terwjl htl tevens opklom tot den rang van
ving der Psalmen.
luitenant-kolonel.Later bj de min-voorspoeCialdini (Enrico), een Italiaansch gene- dige bestorming van Morella wierp hj zich
raal, geboren te Castelvetro in Modena den in het digtste gedrang,om hetleven van een
10den Augustus 1813, w erd vervolgens te oëcier van hoogeren rang te redden,die in
Reggio naar eene Jezuïetenschool gezonden. zjne armen den geestgaf.Bj den terugtogt

Aanvankeljk genoot hj erde gunstdervaders,doch toen hj eenseen Jezuïeten een
ezel teekende en tusschen die beiden hetmathematische geljkheidsteeken plaatste, werd

naarValencia washjdoordestoutheid,waarmedehj meteenhandvolsoldateneenbergpas
verdedigde bjna indehanden vandenvjand
gevallen.W egenszjneOnversehrokkenheid in
hj weggqlaayd.Hj wastoen n0gmaar8Jaar de gevechten bj Cheste en Iniésta zag hj
0ud en Ontvlng onderwjs - vooraldegeljk zich bevorderd t0t kolonel.Tn 1839 ging hj
wiskundir onderwjs- vanzjnvader.Voorts t0t het Spaansohe leger over,aanvankeljk
bezochthj de geneeskundigesehoolteParma met den rang van onder-oëcier, doeh in 1840
en legde er zich onderprofessor Callegarim et was hj reedsweder kapitein en wegenszjn
jver op het teekenen toe, zoodatmen thans moed in hetyevechtbtjPeraeampo meteene
n0g in zjne familie een portret van Ponia- tweede mcdallle begittigd. Na het eindiyen
Joztldkï bewaart, door hem in 1826 vervaar- van den bugeroorl
og (1840) begafhj zlch
digd.Tjdens de volksbeweging van 1831nam met zjn reglment naar Barcelona in garnizo
en?
doc
h
t
o
en
i
u
1841 eene zamenzwering
hja1svrjwilligerdienstbjdenationalemilitie

CIALDINI.
tegen Espaetlro ontdektwerd waaraan vrien- luitenant-generaal. Na de gevechten btl Paden van Cialdini hadden deelgenomen, nam lestro Ontving zjnebrigadehetbevel,om de
men hem alsverdachtin hechtenis en plaatste bewegingen van Gavibalditedekken,enrukte

hem na zjne vrjlating 01
2 wachtgeld. Nu
toefde hj 2 jaar teValencla:huwde ermet
eeneaanzienljke dame,werdln1843adjtldant
van Narralz, nam deel aan den strjd teyen
Enpartlro en bedreefwederbj debelegemng

voorwaartst0taanRocca d'Anf
b bj degrenzen valzTyrol,waarhj doorhetberigtvan
den wapenstilstand van Villafranea werd verrast.
Ntl toefde Cialdini met de divisie Bologna

van Madrid een stoutmoedig feit,zoodathj in Brescia,totdat hj in 1860 hetbevelontt0tbataillons-chefbevorderd werd,en in 1847 ving Over het4dearmée-corps.Intusschen was
plaatste m011hem als kolonelbj degendar- Garibaldi te Marsala geland en zegevierend
merie.
t0taan Napels,voortgerukt,waarna Cialdini
Toen echterin 1848 destrt
jd voordeeen- den last ontving, Om Onder het opperbevel

heid en onafhankeljkheid van zjn vaderland van FIPJi naar den Kerkeljke Staat te trekeen aanvang nam ,verliethjSpanje,0m'naar ken.Na een kortstondig gevecht maaktehj
Modena te snellen. Vandaar ging hj naar zich m eestervan Pesaro2begat'zich den l3den

Milaan, en generaal Durando riep hem naar September naar Sinigaglla en bezette den v0l-

het bedxeigde Vicenza. Hier verdedigde hj genden dag de hoogten van Osimo en Castelden loden Junj met3000 mau heldhatlig den hd
' ardo,waar hj den 18den zegevierend streed
Monte Berid en werd zwaar gewond.Toeil tegcn L amoricière en Pimodan.Daags daarna

nu Vicenza in demagtderOostenrjkersviel, omsingelde hj 4000 man Pauseljke troepen
werd hj ermetonderscheiding behandeld,en en sloeg het beleg vôôr Ancona,datzich den
de luitenant-veldmaarschalk d'Asprebragthem

29sten September reeds Overgaf.Daarna nam
de Koning zelf het Opperbevel Op zich en
rtlkte voorwaarts in de Abruzzen.D en zosten
Odober streed Cialdini bj Isernia V00rspoedig tegen de Napolitaansche troepen,
schappen zonder eenig bloedvergieten door en 6 dagen later ontmoettehj bj Sessawe-

gedurig een bezoek.Na zjlze herstelling ontving hj zelfs verlofOm naarPiémontterug
tekeeren,waarhj een regimputvrjwilligers
organiseerde, en eene muiterj zjner man-

zjn zedeljk overwigten doorzjn moed beteugelde.Metdatregimentnam hj eenroemrjk aandeelin dennoodlottigen veldtogtvan
1849 en verwierf daarmede bj Novara de

derom een Nalolitaansch corps van 20000

man,hetwelk hp op devlugtsloeg.onderwjl
gaf Capua zich over,en Cialdini Ontving het
bevel. olu het wèl-bevestigde Gaëta te bele-

dapperheids-medaille, omdat het, hoewel de geren, dat hj na verloop van n0g geen 3
slag verloren was,m et Cialdiniaan hethoofd m aanden door een bombardementt0t de overmoedigbleefstrjden.- Toenin1855eenSam gave noodzaakte. Nu werd hj naar Sicilië
dinisch leger Onder het opperbevel van La- gezonden om zich van de citadelte M essina,
marmora naar de Krim werd gezonden,ont- a1s het laatste bolw erk der Bourbons,meester
vi
al
inidhe
cr
omma
brnigadCi
es
.dHj
eet
de
allesndo over 3van de5 te maken,'tgeen hem in korten tjd gelukte.
Om bjhetvreeseljk Na het eindigen van. den oorlog keerdehj
w oeden van dechölera den moedonderzjne terug naar Bologna, het hoofdkwartier van
soldaten levendig te houden, doch vond er zi
jn corps.D00reen Openbrief,aanGaribaldi
geene gelegenheid, Om zich te onderscheiden. gerigt, kwetste hj dezen dapperen wapenoeder, doch was spoedig weder met hem
Na zjn teruqkeerteTtlrjnwerdhjt0tadju- br
dantdesKonlngsbenoemdenbekleeddedaarbj verzoend.Toen in den zomervan 1861rooveronderscheidene l'nspecteul's-betrekkingen.
benden hetzuiden vanItaliëOnveiligmaakten,
Inmiddelsblonk vool'ltaliëhetm orgenroûd werd Cialdini als stadhouder naar Napels ge-

,

van een beter tjdperk.Carour bragthetlang- zonden, waar hj door zjne beradenheid en
gew enschte Fransch-ltaliaansche verbond tot kracht de algem eene toegenegenheid verwierf.
stand. Uit geheel Italië stroomden vrjwilli- Daar hj echter t0tonderdrukking derroovers

gers te zam en,uitw elke men twee corpsen zich O0k van de hulp der Mazzinisten dat der pcacciatoridelle Alpe(Alpenjagers),) Italiaanse,
he gem eenebestgezinden - bediende,

lregéringteTurjn inOngenade;
en datder pcacciatoridelle Apennine (Apen- vielhj bj df
njnenlagersl''vormde.Garibaldiwerd totaan- zjne maatregelen werden belemmexd, zoovoerdervan heteerste benoem d,maarCialdini dathj weldra zjn ontslag nam en doorgene-

moest beide vooraf organiséren.Na het v0l- raalLamarmorawerdoqgevol
gd.Ditverhoogde
brengen van dezetaak,ontving hj hetbevel echter zjne popularitelt.Toen nu de opgeover de 4de divisie.Den zlstenMd 1859streed wondene en voortvarende Gaeibaldi in den
hj voorspoedig bj de brtlq overde Sesia en zomer van 1862 zich tegen den wilder rerukte voorwaarts t0t Torrlone.Negen dagen géring ten strjd gordde metde leusrRome
later trok hj naar Palestro,dathj doorde ofde dood!''scheen hetministérieRatazzizich

Oostenrjkers deed ontruimen,zoodatde ver- aanvankeljk weinigdaarom tebekreunen,doch

bondene mogendheden de Sesia konden over- toenl1jCataneaopSiciliëbemagtigde,benoemde
schrjden.Yruchtelooszoehtendooostenrjkers het Cialdini t0t dictator op genoem4 eiland,
den volgenden dag de verlorene vest te her- Om Gt
wibaldi te bestrjden.Na eenevoorafl
winnen;zj werden d0or de Italianen,inmid- gaande zam ellspreking met Lamarmora aandels versterkt door de Franschen onder Can- vaarddehj metjverdezeonaangenametaak;
robert, met groot verlies teruggeworpen. De zjnewèlberaamdemaatregelenwarenoorzaak,
dankbare Koning bevorderde nu Cialdinitot dat Garibaldi te Aspromonte doordenkolonel
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Pallarleino werd gevangeng0n0:;0n,dochtoen

Ciampoli (Giovanni Battista), een Itade zwaargewonde krjgsman op destoomboot liaansch dichter,geboren te Florence in 1589
rDuca diGenova''gebragtwerd,hadmenwel ontwikkelde zich zöö voorspoedig op de leergewenscht, dat Claldini, zic'h aan boord be- scholen derJezuïeten en Dominicanen,dathj

vindende van de rstella d'
Italia'' dit treu- reeds vroeg over elk opgegeven onderwerp
rig tooneel niet aanychouwd had zonder-den met groot gemak k0n spreken.Hj woonde
m an2 die toch met regt mogt gelden als de de wjsgeerlge en wiskundi
ge lessen bj van
bevrjder van ltalië,met een groet te ver- Galilli, en werd door Gregorius X V t0t sewaardigen. Na zjn terugkeer te Turjn ver- cretaris der breven benoemd en met V00rzette hj zich zelfstegendeamnestiederaan- deelige kerkeljke betrekkingen begiftigd.
hangers van Garibaldi.Hj begafzieh voorts D aar deze voorregten hem trotsch en lastig
weder naar zjn commandement te Bologna m aakten, zond de Paus hem alsgouverneur
en werd in 1864 t0t senatorbenoemd.W einig achtereenvolgens naar Montalto, Norcia en

deel had hj aan deoorlog metoostenrjk in Jesi, en hj overleed Op laatstgemeldeplaats
1866;hj stond metzjn corpsaan den bene- den Gden September 1643. Zjne gedichten
denloog van de P0,maartrok weldra terug zjnverdeeldinppoesiesacre,ftmebreemorale''
naarPlacenza.Na den slag bj Custozzawerd en onder den titilrRimedeMons.G.Ciampoli,)
hi
j in plaats van Lamarmor@ aan het hoofd ill 1648 uitgegeven.O0k heefthj een aantal
qesteldvan dengeneralenstaf.Eeneaanbieding Yverken in pxoza nagelaten.
ln 1867,Om zich als gezantnaar W eenen te
Ciarlo (Rafaëllo da Urbino),een uitstebegeven, wees hj van dehand,en detaak, kend Italiaansch majolica-schilder, bragt in
Om na het aftreden van Ratazzieen nieuw

het m idden der 16deeeuw , op last van den

rtog van r,
/kùilt?,voortbrengselenzjnerkunst
kabinet te vormen,nam hj 0g zich zonder he
daarin te slagen.In hetzelfdeJaarwerd hj aan het Spaansche Hof.Devazen,die hj er

bevorderd t0t Opperbevelhebber der troepen vertoonde,warengrootendeelsdoorhem-zelven
in Midden-ltalië.In het begin van 1869baar- naar teekeningen van Z'aecaro geschilderd.

den zjne twistredenen metLamarmora over
de gebeurtenissen van 1866 g'
rootopzien.Hj
was voorts een gevaarljke tegenstander van
het ministêrie Lanza: te meer daarhj zjn

Hetisnietonwaarschjnljk,datveledaarvan,

de Spaansche kroon aanvaal-dde, behoorde
Cialdinisaet den raarkies Gino Clzzplïygl-aaf
Afenabrea en ridder Urballo Jklfczzi t0t de
Onderteekenaars der aannemings-oirkonde.Er
was tegen het eindevan 1870plan Om Cialdini
t0t hertog van Gaëta te benoemen,doch de
openbare m eening kwam daartegen - voorwaar niet ten onregte - in verzet.Imm ers
Cialdini is Ontegenzeggeljk een uitstekend

Flensbtlrg in Holstein, studeerde Op kosten
van den Koning van Denemarken te Rome!

amb
Cleloosburgergevestigd.

in Novem ber 1671, diende eerst onder den

w egens de overeenkom st van beider nam en,

toegekend zjn aan den beroemden Rafaël
D'anzio.
ontslag nam uit de dlenst,ten einde zieh op
Cibber.Onderdezen naamvermeldenwj:
staatkundig gebied vrjertekunnen bewegen. C(q)'
as GcsrW Cibberof CiberqeenEngelsch
Toen Prins Amadeo den 4den D ecem ber1870 beeldhouwer.Hj werd geboren in 1630 te
begaf zich vandaarnaarEngeland,waarhj
werkte voor Jbhm SfpA?e,en overleed in 1700.
T0t zjne beste kunstgewrochten rekentmen
de standbeelden van de ,,M elancholie''en van

de pKrankzinnigheid'
' boven den ingapg van

het krankzinnigengesticht te Bedlam,2 basrelièfs aan eene fbntein te Sohosquare,eene

krjgsman,die schranderheid,beleidenkracht fraaje vaas te Hamptoncourten 2 prachtige
verbindt met persoonljken moed, maar hj sphinxen benevens een pNeptunus''te Chatsis tevens een man, die alle verwikkelingen worth.Hj was tevens architecten heeft de
liefst doorhakt met hetzwaard.Nadat hj D eensche kerk te Londen gebouwd.
koning A madeo als buitengewoon gezantnaar
Colley Gbber, een Engelsch bljspeldichter
Spanje had begeleid,heefthj zich aldaax als en tooneelspeler.Hj werd geboren teLonden

lam pi (Sebastiano),een Italiaansch let- prinsran Oranjeen tradvervolgensopinden
terktlndige,geboren tePistoja den 3ostenOc- schouwburg van Drurylane.In 1695 deed hj
tober 1769, werd in 1803 hoogleeraar aan zjn bljspel gluove's last shift' opvoeren,
de universiteit te Pisa enin1818teW arschau, hetwelk veel toejuichingvond.Daarhj niet
waarhj zich vooraltoelegdeOpdebeoefening zeer vindingrjk was, bewerkte htistukken
der Poolsch-Russische geschiedenis.Later zag van Oude Engelsche en van buitenlandsche

hj zich in die betrekking geplaatstaan de tooneeldichters.In 1711 werd hj mede-eigehoogeschool te W ilna, doch keerde in 1822 naarvangenoemdenschouwburg.Daarhjvoorts
naar Italië terug en vestigde zichteFlorence, in 1730 t0t ppoëta laureatus''benoemd werd

waar hj den 14den December1847 overleed. met eene behoorljke toelage,verliethj het
Van zjne talrjke geschriften noemen wj: tooneel, om het Op Tsjarigen leeftjd weder
Memorie della vita di messer Cino da Pis- tebetreden.Hj overleedden lzdenDecember
toja (1808 t0t1813)''
.- rNoticiedelcanonico 1757.Behalve genoem; bljspel leverdehj:
Sozomeno (1810)'7
) - pMonumenti d'
tln ma- /1Love m akes a malz'') - pshe w ould and
nuscritto autografo diGiovanni Boc,caccioda she would not'' - Careless husband'' - en
Certaldo (1827 en 1830)'')- en pBibliograia nThe nonluror''. Ook schreef hj in zjne
critica delle antiche reciprocheeorrespondence laatste levensjaren eene pApology tbrmyown
dell'Italia colla Russia,Poloniaetc.(1834- life'' die voor de geschiedenis van hetEn1842,3 dln)''.
gelsche tooneel zeer belangrjk is.Eeneuit-

CIBBER- CICCA.
gave Van zjnedramat
ischewerken isin1777
te Londen in 4 deelen in hetlichtverschenen.
Tl
teophilws O'
JBe1-, een Engelsch tooneelspeler en een zoon van den voorgaande.Hj
werd '
geboren in 1705 en vernederdezich door

459

Cibrario doorden Senaatderwaarts
l'afgevaar-

digd.Hj heeftzjn vertoefaldaarbeschreven

in het merkwaardig boek gRicordo di una
missione in Portugallo al re Carlo Alberto

(1850,3deuitgave1861)''.onderhetbestuurvan
Vittore F.
zz4(I03'
!
fé'
l:belastte hj zie'
h in hetmieen losbandig gedrar. Toen hj reedsop g0- ni
vorderden leeftjd zlch aan een tooneelgezel- stéxie d'Azeylio den zlsten Mei1852 met de
schap teDublin verbonden had,kwam hjOp
reis d00r schipbreuk om het leven (1758).
Terwjlhj a1sdramatisch schrjverentooneelspelernietveelbeteekende,verwierfhjgrooten

portefeuille van Finandën,welkehj echter
den 4den November daaraanvolgende met die

van Onderwjs en deze den 3lsten Mei1855

met die vanBuitenlandscheZakenverwisselde,
roem door het werk rrrhe lives ofthe poets welke lmtste hj in het volgendeJaar overof Gxeat-Britain and Ireland tg the time Of droeg aan Carour.Als geschiedschrjverbe-

Dean Swift (1733,5 dln)''
,hoewelmen ook haalde hjvooralgrootenroem doordewerken:
verzekerd heefl, dat het vervaardigd is door DStoria della monarchia de Savûia (1840- 47,
Robert S#ieJ:. Zjne echtgenoote Skzanna dl1-3)':, rorigine eprogressodelle istiA yric, eene zuster van den beroemden com- tllzionidella monarchiadiSav0ia(1854- 1855,
ponist Arne, was eene der m eest-gevierde 2 dln)'', en mDella eeonmuiapolitica del
txagische tooneelspeelsters van haren tjd.Zj Medio Ev0 (1839,5deuitgave 1861,2dln)'.
schitterdezooweldoorharetalentena1sdoorhare Voortsschreefhj:ostoria diTorino (1847,2
schoonheid,en werdtengevolgevaneenevalsche dlnl'' - ,
;Cronaca d'Usseglio (1851,3deuitbeschtlldiging door haren man van dezen ge- dave 1862),,- enpstoriae descrizionedella
scheiden.Zj bewerktehetbljspelrtz'oracle'' Real Badia d'Altacomba (1844, 3de uitgave
van k%aint Fiz vool'hetEngelschetooneel,en 1855):' alsmede een aantalwerken van kleioverleed in 1766.
neren omvang,novellen enz.
,terwjlhj o0k
Ciborium , afkom stig van het Grieksche nieuwe uitgaven van belangrjke geschriften
woord xnpsçnf
tvtis oorspronkeljk de naam Van oude en nieuweItaliaansche letterkundivande vruchtschaalderEgyptischeboon (C0- gen bezorgd heeft. Hj overleed te Salo in
locasia),welkedoordeOudeEgyptenarenals Bresyia den lsten Odober1870.
drinknap werd gebruikt.Laterwerden bj de Clbyra, weleer eene magtige stad in

Grieken en Romeinen metalen drinknappen Groot-phrygië, was volgens de sage door
van dergeljken vorm 00k z00 genoemd.In de Lydiërs gesticht en bezat in de dagenvan
de R. Katholieke kerken ishetciborium de haren bloeieen omvang van 22
/ageogr.mjl,
groote kelk,waarin degewjdehostiënworden daar zj met 3 anderesteden eene tetrapolis
bewaard.Die kelk isdoorgaans van zilver en (vier-stad)vormde.De Romeinen:aangevoerd
dikwjlsverguld,voortsgesloten meteendek- door M anlilts,namen haar inbezlt,docheerst
sel,waarop een kruisisgegraveerd,en gedekt doorz
'
Vl
prenawerdzjingeljfdinhetRomeinsche

met een rjk-geborduurden zjden doek.Zulk
een ciborium wordtdoordenbisschopgewjd.
Cibotium Kaul
jl is de naam van e0n
plantengeslacht uit de fam ilie der Polypodiaceën.Van de soorten is C.glaleeseensXcvt/:,
op de Oost-en weBtkust van Sumatra en ook
op Java in vochtigeen schaduwrjkestreken

rjk.Vervolgenswerd zj dooreeneaardbeving
verwoest en doorTiberi'ttswederopgebouwden
met den naam van Caesaréa bestempeld.In

demiddeleeuwen iszjqeheelvervallen,zoodat
harepuinhoopen eerstln devoorraandeeeuw
ontdektzjn ten noorden van Denlsteg.
Cicade, zie Krekel.

Cicca L. is de naam van een plantengestekend bloedstelpend vermogen van hethaar, slacht uit de fam ilie der Euphorbiaceën;het
dat Op den hoofdwortel dezer plantgevonden onderscheidt zich door 1- en z-huizige bloemen m et een 4-deeligen kelk,zonder bloem wo
Crq
t.
lbrario (Luigi,graaf),eenverdiensteljk kroon en m et 4 meeldraden en eene besItaliaansch geschiedschrjver, werd geboren vormige vrucht met5 nootles en 5gespletene
teTl
lrjn den 23stenFebruarj1802,studeerde stempels. Het omvat Oosi-lndische boomen,
er in de regten en trad reedsin 1824 inSar- zooals C.distieha .
r.,een boompjeterhoogte
dinische staatsdienst. Met grooten jverlegde van 2 of3 Ned.el met vindeelige bladeren,

groejend, zeer merkwaardig wegens het uit-

hj zich t0eop de beoefening dergeschiedenis zeer kleine,gele of roode, in trossen veren verwierfreedsdoorzjneeerstegeschriften? eenigde,geurlj'
e bloemen,hetwelk in Oostzooals: rNotizie sulla storia dei principi dl en W est-lndiè groeit. De vruchten: die op
Savoia (1825)''- pDella storiadiChiesilibri kleine liefde-appels geljken, zjn llcht van
IV (1827 en 1830,2 dln)'',en rNotizie di kleur,doorschjnend,sappigenaangenaam zuur
Pa0l0 Simone deiBalbi(1826)'',een goeden van smaak en wordenmetzout,ofbjdethee
naam.Koning Carlo Alberto belastte hem met metsuikergebruikt,en ook welin azjn geonderscheidene diplomatische zendingen en be- legd ofin den oven gedroogd.De wortelsbenoemde hem in 1848t0tzjn commissariste vatten een scherp m elksap,hetwelktotbraakVenetië,zoodathj diestad den Tden Augus- en purgeerm iddelkan dienen,en debladeren
tus in naam des Konings in bezitnam .In zjn zweetdrjvend. Deze boom dxaagtgedu-

hetzelfde Jaar werd hj senatorin Sardinië. rende 50Jaariniedersaizoen rjpe vrllchten.
Toen de Koning na den noodlottigen aioop * Voorts heeft men 0.raoemosa épvr.,die
van den Italiaanschen oorlog in vrjwillige 111 Cochinchina groeit en desgeljks eetbare
ballingsehap naar oportowas geweken,werd vruchten draagt.
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Cicci (Maria Luigia), eene Italiaansche den terugkeer van k
* lla,wien hj volstrekt
dichteres,geboren te Pisa den 14den Septem- ni
e
t
wa
s
t
o
e
ge
d
a
a
n
,
wa
agde hj het,ogenbare
ber 1760,Ontving hare eerste opleidingin een pleitredenen te hotlden.Van deze is d1e voor

kloosteren keerde op lsjarigen leettjd inde Q'
ltindi'
t
bs n0g voorhanden.Voortsverdedigde
vaderljke woning terug, om zich aan dich- hj metgrooten moed P.Apdcil.
suitAmeria
ulla.
terljke Oefeningen tewjden.Dantewasvooral tegen de slaafsche voorstanders van S'
haar lievelingsdichter. Het genootschap der Gedeelteljk om redenen vangezondheid,maar
DArcadiërs'' nam haar op als lid onder den 00k om zjneoefeningenvoorttezetten deed
naam van Ermenia Tindarida.ZjOverleedden hj op zg-jarigen leeftjd eenereisnaar Grie8sten M aart1794,en hare gedichten,die zich kenland, hervatte te Athene Onder de leiding
heiden, van Antlocltuszjnewjsgeerigestudiën,hoorde
d00r ongemeene bevalligheid onderse,
zjn in 1796 teParma in hetlichtverschenen. er 0ok de Epicuristen zonderhunnegevoelens
Cicer L. is de naam van een plantenge- te omhelzen,en begaf zich toen naarRhodus,
slacht uit de familie der peuldragers(Legumi- waarhj een leerling werdvandenberoemden

nosae);hetonderscheidtzieh dooreens-deeli- redenaarM oloen van den StokjnPosidonilœ.
gen kelk, door een dikken stamper endoor Na eene afwezigheid van 2Jaarkeerde hj

eene Opgeblazene vrucht met z-btlltiq zaad. terug naar Rome en trad er weder op als
C.arietin'
tf
m L. draagt oneven-vindeellge bla- pleitbezorger,waarbj hj Hortensiust0tv00rderen en alleenstaande, meestal roodachtige beeld koos.Nadathj hetambtvan quaestor
bloemen, en groeit langs de Middellandsche bekleod had, werd hj naar Lilybaeum in
Zee in het wild tusschen hetgraan.De meel- Sicilië gezonden,om Rome van korentev0or-

rjke zaden,die in verschen staatOp een gehoornden ramskopgeltiken,dienenvanOudstot
voeding.Vool'
alin Spanjekomen zjalspgarbansos''dageljksopdetafelsvanaanzienljken
en geringen, terwjl men zein Duitschland
verbouwt, om era1seen surrogaatvan koëj
te dienen. Voorheen werden zj onderden
naam van rsemina Ciceris(Siser-erwtenl''als
pisdrjvendmiddelindegeneeskundegebruikt.
Cicero.Onder dezen naam vermeldenwj;

zien,- 'tgeen hj metzeldzameonbaatzuchtigheid volbragt. Na zjn terugkeerteRome
werd hjlid van den Senaat,en om zich den
weg t0t openbare betrekkingen te banen,

voegde hj zich bj departj van Pompo'
us.
Grooten roem verwierfhjdoorzjnpleitgeding
tegen Tzerres,diewegensgeld-athersingen en
wreedheden, waaraan hj zich als quaestor
had schuldig gemaakt,door de Sicilianen was
aangeklaagd.HoewelhetOpsporendernoodige

M areus FIID'II,: Cicero, een beroemd lt0- bewjzen - eenemoejeljketaak,welkeCoero
meinsch staatsman en redenaar,di0doorzjne in 50 dagen verrigtte - en het getuigen-

Froote gaven eene merkwaardiger0lvervulde verhoor te Rome oorzaken waren,dat Verres

ln de Romeinsche republiek en vervolgens de voorkeur gafaan eenevrjwillige balling-

door zjne talrjke en hoogst belangrjke ge- schap boven een ljdeljk afwachten van den
schriften een Onberekenbaren invloed had Op

uitslag van hetprocês,bragtCieerodegeheele

de beschaving van 0nswerelddeel.Hj werd zaalt op schriften maakte de 7redevoeringen
gebol'
en den 3den Januarj 106 vôôrChr.te openbaar,welke bewaard zjn gebleven,doch
Arpinum , eene stad in Latium , waar zjn van w elke sleehts 2 werden gehouden. Op
vader als een vermogend Romeinsch ridder 37-larigen leeftjd zag hj zich totaedilis begevestigd was en betrekking onderhield met noemd, verordende de gebruikeljke spelen
de aanzienljkste burgers van Rome.Scl
zooll m et matige kosten,deed door koren-aanvoer
aldaar met zjne echtgenootc Helria, uit een uit Sicilië den marktprjs te Rome dalen,verdeftig en rjk Romeinsch geslachtgesproten, dedigde I'
ontqi'
t
œ en Caeeina in de bewaard
rustig levende Onder beoefening der w eten- gebleven redevoeringen en slootzich meer en
schappen,begafhj zich wegensde opleiding meeraan bj PompJ.
/'
?
x.
:,wenschende,dathem
van zjne beide zonen met deze naar de hetvoeren van den Oorlog tegendezeeroovers
we
r
d
O
pge
dr
agen.
Di
ent
engevolge kozen alle
hoofdstad.HierOntwikkelde deJet
lgdigeM arcf
x'
s T'
ttllius alras een schitterenden aanley. centuriëllhem t0teersten praetoren hjwerd
De dichter Arehitu boezemde hem smaak ln voorzitter van Ze commissie t0thethooren
voor de poëzie, en de beroemde redenaars van klagt
en overgeld-afpersingen,waarbjhj
Crasslu en A ntonius nam en hem Op onder zich door eene gestrenge regtvaardigheid 0nhunneleerlingen.NadathjopOmstreeksl6-jari- derscheidde. Hj verwiefvoortsaanspraak op
gen ledtjd de ptoga virilis'' Ontvangen de erkenteljkheid van Pompqins door het
tœ te ondersteunen1 om
had, wjdde hj zich onder de leidiny van voorstel van AYanli'
Qtdnttœ Afzcïf
u Seaerola aan de studleder Imculllts terug te roepen en het opperbevel
regtsgeleerdheid, terwjl hj vele geschriften in den oo1'
logtegen Mitl
trldatesaanPompoàs

van wjsgeeren las en t0tvorming van zjn Op te dragen. Na het nederleggen van het
stjl Onderscheidene werken uithetGrieksch ambtvan praetor bleef Coero teRome,omdat
vertaalde. De Bondgenooten-oorlog in 89vôôr hj meer belangstelde in hetverwerven van
Chr.deed hem alsvrjwilligerdienstnemen, het consulaat dan in de voordeelen,die hem
doch weldra wjdde hj zich weder aan de e0n ofanderwingewest k0n opleveren.Daar
wetensehap, terwjl Philo hem met geestdrift de aristocratie hem in het bereiken van ztjn
vervulde voor de Grieksche philosoyhie.De Oogmerk zochtte bemoejeljken,verbondzich
Grieksche redenaar Molo en de khmmende Cicero te naauwer met hetvolk en legde als
roem van Hortensiusverhooyden zjnebelang- pleitbezorger een verbazenden gveraan den
stelling in de welsprekendheld, doch eerstna dag,- en het is te betreuren, dat zjne
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redevoeringen uit dien tjl
lverloren zjn ge- genoodzaakthad gezien,aanhangersvan Catilin@ te doen Osabrengen. De redenaar was
gaan.
Voor het consulaathad Cicero 6 modedin- onhandig genoeg, om zich aanstonds in den

gers,meestalinvloedrjke mannen uitdeaan- toga deraangeklaaydon (toga zordida)tehulzienljkste geslachten, zooals de bert
lchte 1en, waarna hj zlch wenddot0tden consul
Catilina en C.Antoni'
lts?wier gezag hj door Piso, t0t zjn
doehbl
a
zj
en
aa
nz
oeke
ol
edv
en
rwa
te
n,
ennzelfst0t
eene redevoering, in den Senaat gehouden, Pompll'lts
NVaren
zocht te vernietigen.Met het0og op de drei- vrachteloOs, en hj Zag zich genoodzaakt,
gende gevaren werd hj dan O0k voor het ltorne te verlaten. Naauweljltshad hj zich
jaar63vôôrChr.metovergrootemeerderheid verwjderd, toen hj Op aandrjven Van C10van stemmen t0t eersten consulgekozen.Nu dius doox eene afzonderljke wetverbannen,
was hj in degelegenheid, Om zjne grûote zjn huis omvergehaald en de grond aan de
gaven aan het vaderlandtewjden,en voor Godin der Vrjheid geheiligd werd,terwjl
Rome was zulk een man eene behoefte,daar men zjne bezittingen plunderde, zoodat de
velerleipartjen en Onderscheidenevoorstellen beroofde dit verliesnimm er te boven kwam .
der tribtlnen, h0e gevaarljk 0ok voor den Toen hj op Siciliëlanddetmoesthjookdââr
Staat, een stetln vonden in zjn mede-consul van den praetorgrievende beledigingenonderAntonius.Oicerp maakte echter dezen onseha- vinden,zoodathj zich overBrundusium naar
deljk doorhem naarderjkeprovincieMace- Griekenland begafen Thessalonicat0tverbljf-

donië te zenden. Eene akkerwet, dool'den plaats koos.
tribuun P'
mbli'
tt
s A$fIIzI,
: ten gllnste desvolks
Intt
lsschen bleefhj in betrekkingmetzjne
voorgesteld, bestreed hj op zulke dege- vrienden te Rome,en dezebejverden zich,
ljkegronden,dathetvolk zelfhaarverwierp. zjne terugroeping te bewerken. Reeds een
Toen de wet,dieaan deriddersafzonderljke paar m aanden na zi
jne verwjderingwaren 0r
plaatsen in den schouwbtlrgverleende,aanlei- pogingen tOe aangewend, dot!h door den inding dreigde te geven t0t oneenigheid,wist vloed van Clodius verjdeld. Dit duurdet0t

hj hetvolk t0tkalmtetestemmen.Gedurende
zjn consulaat ontdekte hjde zamenzwering
van Cadti
al
a
ir
nb
aj(zieonderdezen naam),en zjn
jver,
aan den dag gelegd,bezorgde

in hetvolgendejaar,toenPompqjuszelfbegon

wien hj,in weerwilvangrootetegenwerking,
00n triomf bezorgde,en van Pompoàs,daar
op zjn aandringen voor deoverwinningenvan
dezen een dankfeestvan 10 dagen Tverd gevierd. Bj het plegtig nederleggen van het
consuls-ambt k0n hj het bezweren,datlltj
den Staat had gered, maar de l0f,dien hj
steeds zich zelven toezwaaide,hadhem tevens
vele vjanden bezorgd.In hetzelfdeJaar (G2
vôörChr.
)werd hetfeestderBona .
D:IXdoor

van allecenturiën op de meesteorvollewjze
teruggeroepen.Zjne reisdoorItaliëgeleekop
een triomftogt,enzjneintredl)teRomeevenzeer. Zjn vermopen werdhem tertlggegeven

hj door adoptie t0t een Plebejisch geslacht
over te gaan. Vruchteloos zocht Cicero,die
bemoejingen te verjdelen; zj werden door
Caesar,Crassnsen Pompqi'
tsbevorderd.Ontevreden over den l00p der zaken,begaf Cieero
zich naarzjn buitenverbljfbj Antium ,waar
hj zich bezig ltield methetOyst
lellen eener
geheime geschiedenisvanRomelnzjnleeftjd.
W eldra echterwerd hj in zjnerustgestoord.

Driemanschap,en eindeljk aanwetenschappeljken arbeid.In die dagen schreefhj:pDe

te vreezen voor dien Olzrtlststoker,Caenarvau
gedachte veranderde, de constlls zich vöör

Ciceroverklaarden en deSenaatzjntertlgkeer

hem den eernaam van pvaderdesVaderlands''. vorderde.Nu werd hj na eene ballingschap
Hj deelde voorts in de gunstvan Imeltll'
as, van 16 maanden doo1'heteenstemm ig besltlit

en schadevergoedlng hem toegezegd,hoewel
later op de betalingdaarvannietvielteroem en.
O0k nu werd hem echter geene rtlstvergund:
toen er eene duurte van levensmiddelen ontstond,gaf Clodilbs hem daarvan de schuld,en
vernielde aan hethoofd eener doorhem bezolP. Olp#1,
:ontheiligd,en wegens hethierover digde bende het pas w edel'Opgebouw de huis
gevoerde procès ontstond ertussehen Clodi'
t
bs van den redenaar. Deze besteedde zjn tjd
en Cicero eene onverzoenljkevjandsehap.Om aan het bjwonen der Senaatsvergaderingen,
zich op den redenaar te wreken,dong eerst- aan zjne practjkalspleitbezorger,- somtjds
genoemde naarhettribunaat,en daarhj dit ook, geljk hem door de Republikeinen werd
am bt alB Patridërnietverkrjgenkon,poogde ten laste gelegd, aan de bolangen van het

De bettliging van zekeren Vettilts,die met
een dolk gewapend in den Senaatinhechtenis
genomen werd en verklaarde, dat een welsprekend senaats-lid hem had overgehaald,
0In

Pompe
j'
ustevermoorden,gafaan Clodius

aanleiding,om Cieero op nieuw inverdenking

oratore'' - Deregublica''en zjne redevoe-

ring tcgen Piso. Nleuw e beroeringelïin den

Staat(53 en 52vöörChr.)veroorzaalttenhem
echter zooveel smart? dat er volgens zjne

verklaring onder zulke om standigheden geen
burger was,die lagchen kon.De verbanning

van zjn vriend M ilo, de klimmende magt
van Caesar,de toenemonde invloed van Pom-

zgf
éjl:, die zich t0t alleenheersehend consul
voor 5 maanden had doen benoemen,- dat
alles vervulde hem metgroûtom ism oedigheid.
Daarenboven geltlkte hetlaatstgengem de,eene

wetdoorte drjven,volgenswelke Cieeroals
te brengen.Tevensdeedhjeen wetsvoorstel, stadhollder van de provincie Cilicië onmiddelvolgens hetwelk ieder,die een burgerzonder ljk derwaarts moest reizen. Deze nieuwe
vooxat
kaand vonnishad doen doeden,in bal- betrekking schonk hem overvloedige gelegenlingschap z0u worden verwezen. Dit doelde heid, Om zich voorzjne verliezenschadeloos
op cicero)die zichin oogenblikkenvangevaar te stellen,doch hj maaktehiervanzooweinig
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gebruik,datzelfszjnevjanden hem nietste Terento , zjne echtgenoote, hiertoeop eene
verwjten hadden. Met uitstekend beleid be- roekelooze wjze had medegewerkt,scheidde

stuurde hj het wingewest: hj herstelde er hj van haar, om in hethuweljk tetreden
de krjgstuchtinhetleger,versloegdeParthen, metdeJeugdige en rjkePwblilia,wiervoogd
beschermde koning Ariobarzanes van Cappa- hj was;doch ook dezeechtwerdkortdaarna
docië,ontzette Antiochïa,alwaarBl
'bulîts was wederOntbonden.Omstreeks dientjdoverleed
ingesloten,overwondevolkereninhetAmanus- zjnedoohter,degescheideneechtgenootevan
gebergte, bj welke yelegenheid de soldaten Dolabella, en deze slag trof hem diep.Hj
hem t0timperator uitrlepen,veroverde hunne begaf zich naarAstura,waarhj zjne dagen
sterktenennoodzaaktedoorzjnevoortreffeljke in de grootsteafzonderingdoorbragt,enwjdde
wjze van oorlogvneren de ovçrigevolkeren zich t0t verzachting zjner smartaandestudie
t0tonderwerping.Zjnroem wee
argalmdedoor derwjsbegeerte.In dien tjd schreefhj:rDe
ibus's
''cu-landaee,!,Academica'''- desouaesti,o
geheelSqrië,enteRomewerd een dankfeest in
,=a ee
ua
tioCa
Por
(supplicatlo) ter zjner eere ingesteld. Alle nes Tu
De ordina,
nd
rene
pubrl
lic
auda
ad
esci
arae
em,!
geschenken van steden en vorsten weeshj
van de handen hj bestraftede ambtenaren, enz. Met Nveêrzin keerde hj, Op verlangen
diezedurfdenaannemen.Daarentegenbevrjdde Vall Caesar naarhetstaatstooneelterug;hj
hj door zjn schrander bestuur vele steden gevoelde, datzjnevroegerekrachtdoorden
van hare schulden en bezorgdeaanonderschei- loop der Omstandigheden WaS geknakt. De
dene Romeinen de kapitalen, die zj in de triomf van Caesar na den 00rl0g in Spanje
provinciën hadden uitstaan.VO'örzjn vertrek maakte hem wrevelig;schoorvoetendverscheen
legde hj in hetopenbaarverantwoording af, hj in den Senaat, Omdat hj dien veldheer
plaatstehetontvangen geld,hetwelk hjover- nietwilde vlejen,en hj kwam erdanalleen,
gehouden had,in de schatkist,enkeerdetoen wanneer hj erzjnevrienden van dienstk0n
tertlg over Rhodus en Athenemetaldepraal wezen. Onder anderen verdedigdehj koning
van een veldheer, die op een triom f durft De
jotar'
tœ van Galatië,diehem gedurendeden
hopen.Deze hoop werdhem ingeboezemddoor burgeroorlog getrouw debehulpzamehandhad
boden en door een zjnerbloedverwanten
Pompoàs. die dit middel aanwendde, om ge
Cieero als tegenstandervan Caesaraan zjne werd aangeklaagd. Na den dood van Caesar
u.
gen Ctusil
ts,maar
zjde te plaatsen.Deonderhandelingen daar- kooshj de zjdevan Brltt'
overwerden echteroq de langebaan gescho- toen de partj van dezemannen hetonderspit
ven, en toen men elndeljk een besluitz0u dolf, moest 0Ok Cieero Rome verlaten;hj
nem en, gaf de consul LentlblIts te kennen, begafzich wedernaarzjnbuitenverbljf,waar
dat het beter was,den triomfuit te stellen hj zjnegeschriften:rDe senedltte'',- rDe

t0trustiqer tjd.Inmiddelsbarsttedeburger00rl0q mt.TevergeefshadCicerozichbejverd,
Om dlen tevoorkomen.Beidepartjen,dievan
Caesam en Pompoàs,stelden hetbondgenootschap van Cieeeo op hoogen prjs,en deze,
zonder zich bepaald tegen Caesarteverklaren,
koos niet de magtigste,maarnaar zjn inzien
de regtvaardigste partj, en begaf zich naar

natura Deorum'' - en rDe divinatione''0p-

stelde.Hoewelhj eerstvoornemenswas,om
naar Griekenland te gaan, liet hj zich te

Syracuse door hetberigteenerverzoeningvan
Antoni'
us met de zaâmgezworenen overhalen,
Om zieh naar Rom e te begevtm. Hier beant-

Tvoordde echter de siznd van zaken geenszins

aan zjne verwachtingen.Antoniuszochthem

Dyrrhachium , waar Pompqj'
us zich bevond. t0tde bevordering van zjneeigeneoogmerken
Hler w achtte hem echtermenigeteleurstelling, tegebruikenendreiydehem metdeverwoesti
ng
hj ondervond,datde daden vanPompoàs van zjn huis, indlen hj nietin den Senaat
eene reeks van misslagen vormden,zoodathj verscheen. Dit gafaanleiding,dat Cieero den

geenerleiam bt wilde aanvaarden.Vruchteloos volgenden m orgen eene heftige redevoering
gafhj den raad,om den00rlOgniettehaastig tegen hem uitsprak en zich wederom uitRome

te voeren.Bj den slag van Pharsaluswashj verwjderde.Eerst toen Odaniann meeren
niet tegenwoordig; evenmin belasttehj zich meer het gezag in handen kreeg, keerde
met het opperbevel over de vloot,hetwelk Ciceronaardehoofdstad terug,waarschjtlljk
hem Yverd aangeboden,maarsneldenaarItalië. met de hoop, dat die Jonge man zich door
Hierontving hj van Caesar'svriendengerust- hem z0u laten leiden.W ederom ontwikkelde
stellende verzekeringen,en deze verzochthem hj in den Senaateeneongemeenebedrjvigweldra, Om deuitwendige teekenen van zjn heid,zoodatbjkansallevoorstellen vanhem
gezag als imperator, die hj bj zjne afreis tlitgingen.Groot was tevenszjn invloed op

naar Pompqlàs had afgelegd, weder aan te het volk, en geduriy sprak hj met kracht
nemen.Nu maaktehjvanzjnevriendschappeljkebetrekking metCaesargebruik,om v00r
zjne vrienden Marcellus,L'
Lqariusen anderen
vergiFenisteverwerventterwjlhjzichgeens-

tegen Antoniue,die zlch inmiddelsnaarGallië
had begeven.Alde pogingenvan Cieero strek-

ten zich uit naar e'én doel,nameljk Om de

Republiek in haar ouden glanste herstellon,
zins slaafsch aan dien heerscher onderw ierp, enreedsscheenhet,datzjmeteengoedgevolg

maar doer zjne lofrede Op Cato den moed zouden bekroond worden, toen de slag bj
betoonde van eenman,diezjnezelfstandigheid Mutina Octavianus van zjnemededingers bedurfthandhaven.
vrjdde en hem alsconsulaan hethoofd van
Hoogst Ongunstig was inmiddelsde gesteld- den Staat plaatste.Intusschen geluktehet00k
heid zjner huiseljke aangelegenheden.Zjn Antonius,om vele krjgsbevelhebbersinGallië
verm ogen w asgrootendeelsverslonden,endaar t0tzjnepartj overtehalen.Maarn0gmeer:
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Pedin de mede-con8ul van Odalûamtn,wist bezield,dochnietverstokenvaneeneverregunde

eenewetdoortedrjven,volgenswelkeallen, jdelheid,terwjlzjnkaraktûrtevensmoejeli
jk
die schuldig waren aan den dood van Caesar isvrj tepleitenvanbeslliteloosheidenvangeter verantwoording zouden geroepen worden, brek aanpersoonljkenmoed.Zondereenepartj
terwjlOdaviannsdoorhetuitbetalenderlegaten, Of een grooten rjkdom ter beschikking te
van Caesar de volksgunstwist tewinnen.Te
vexgeefs eischte Cicero, die nOg steeds van
eene republiek droomde,datBrut'
ltsen Cassilts
gewapenderhand naar Rome zouden terugkee-

hebben,washj opyeklommen t0tdeaanzienljkewaardigheden ln den Staat.T0tdemerkwaardigsteelgenschappenvanzjngeestbehoort
inzonderheid de gave,om dedenkbeeldenvan

ren,- tevergeefsvoorzaghjhenvanden1:00- anderen 04 te nemen en metsierljkheid en
digenkrjgsvoorraad.zldpi'
l
fd,Le
pidusenOcJc- uideljkheld in eigenewooldenterugtegeven;
rianusvereenigdenzicht0teendriemanschap,- d
daarentegen dragen zjne geschriften ln hun
velen Nverden vogelvrj verklaard,enbovenal inhoud weinij bljken van oorspronkeljkheid
vorderde eerstqenoesadehethoofd van Cicero. en van grondlge studie.Hjwaseenuitstekend
Ileze bevond zlch raetzjn bràederenmetzjn eclecticus, die met juistheid uit de werken
neefop zjnlandgoedTusculum,toenhjtjding van anderen wist te kiezen, wathtjnoodig
Ontving van diegebeurtenissen.Hj deed p0- had. Bovenalwashj meestervan den vorm,
gingen, om van Astura naar Griekenland te en hj heeftaan de Latjnsche taaldehoogste
ontsnappen, waar hj Brutn z0u aantreFen, ntwikkeling yegeven, waarvoor zj vatbaar
doch daar tegenwinden hem tOt z-maaltOe o
was.Zjn stjllseenvoudigentoehwegslepend,
noodza
aktz
ei
n,
;rw eder aan wal te gaan, sierljk maarnietoverladen,zeerbeknopten
begafhj
ch n0M
aa
zjnbuitenverbljfFormia- toch niet droog,verbazend rjk zonder de
Tm m en besloot,het leven moede,Om in het grenzen der zelf
beheersching te overschrjden.
vaderland te sterven,dathj meermalen had Hj bepaalde zich hoofdzakeljk bj debeoefegered.Toen erzieh vjandigeruitersvertoon- ning derwelsprekendheid endsrwjsbegeerte,
den,deden zjneslaven hem ineendraagstoel hoewel hj 0ok Op dichterljk gebied een en
plaats nemen, Om hem te redden,doch ztj ander geleverd heeft.Zjne geschiedkundige
werden ingehaald,en Cieero,op den doodv00r- werken,waarondereenegeschiedenisvanzjn
bereid,noodigde de moordenaars uit,ûm hun consulaat in de Griekschetaal,zjn alleverbloedig werk te volbrengen.Popili'
ts écdzlcd, loren yeraakt, en 0ok het l
bmeinscheregt
dien hj in vroegeren tjd van den doodgered vond ln hem een jverigen beoefenaar.Zjne
had, hieuw hem hethoofd en de hand afen
bragt
Ant
oniube
sid
ze zegevierend naar Rome)Y7aar
deed vasthechten aan hetzelfde
redenaarsgestoelte, waar de vermoorde te v0-

overqeblevene gesehriften - n0g altjd een
aanzlenljk aantal- zjn gedeelteljk vanrhetorischen aard,nameljk verhandelingen over
de welsyrekendheid,Ot'doorhem vervaardigde

ren zjne glansrjkste overwinningen behaald redevoerlngen,gedeelteljk brieven,engedeelhad. De dood van Cieero viel voor ()p den teljk opstellen Overwjsgeerige onderwerpen.
7den December van het jaar 43 vôör Chr. Het schjnt, dat hj in eerstgenoemde zich
Odarianus is voorzeker niet Onschuldig aan Aristôtelest0tvooxbeeldgesteldheeft.De))Libri
het treurig uiteinde van den beroemden man, IV ad Herennium'' die veelalin zjnewerken

daarhjdevogelvrj-verklaring medeonderteekende,enhierinisderedentezoekenvanhetfeit,
dat Cieero noch bj Horati'
usnoch bj ViryiIïvd en bjdeoverigeschrjversuitdegouden
eeuw derRomeinsc.
heletterkundeslechtszelden
wordt genoem d. Liri'us daarentegen gewaagt
van hem metgrooten lofen betuigt,datmen
de welsprekendheid van een Cieeroz0unoodig

zjn Opgenomen,schjnenechtervan Corn%
sei'
l
u

ofeendergeljkenschxjverafkomstigtewezen;
zj zjn althansouderdanalleoverigegesohriften van Cieero.Zj bevatten eeneschetsvan
de leer der welsprekendheid,naarHermâgoras
bewerkt. Hetzelfde onderwerp behandelt hj
in de 2boekenpDeinventione'',welkehjin de
dagen derjeugd opgesteld heeft.Zjn belangrjkstrhetorisèh geschrittvormen de3boeken
/
hDe oratore'')welke hj Omstreeks hetJaar

hebben,om hem naareisch teprjzen.Indien
geest spreken over hem Vellb
ju
'sTt
rfercllzl,,
die in de dagen van Tibéri'
usleefde,de oudere 55 vöör Chr.schreef.V0(n*alditwerk,waarin
PliniusenJurenalis.Nadientjdklomzjnroem , Geero de beroemste redenaars der Oudheid)
zl.zlfoz'lf.9en L.Cz.tTtsqsffy',hunnedenkbeelden
en zjn hoogerang alsgrootsteredenaarvan M ..

Eome werd hem door nlemand betwist.
laatOntw ikkelen Over de volkomene welspreCicero bezateeneranke gestalte,regelmatige kendheid en den volmaakten redenaar,ondergelaatstrekken en een zwak ligchaamsgestel, scheidt zich door (len voortreffeljken inhoud

dathj echterdoordoelmatigeoefeningenvem en een sierljken vorm, en getuigt van de
sterkte.In zjn omgang vereenigdehj waar- grootegaven desschrjvers.HetgeschrittpDe
digheid en bevalligheid met innemende vrien- claris oratoribus'' aan Brut'
tts opgedragen,
deljkheid.Hj waszeerstiptop zjne levens- bevat in zamenspraken de geschiedenis der
wjze! zorgvuldig op zjne kleeding zonder Romeinsche welsprekendheid t0t aan Hortenzwieng te wezen,naatlw gezetin hetbestuur tsi'
If,
:, terwjl hj in zjn rorator''hetideaal
zjnerhuiseljkezaken,eenbelangstellendvader voorstelt van den Romeinschen redenaal'
.Hj
voorzjne kinderen,een zachtmoedigmeester schreefzjne rropita'',handelend Overdebevoor zjne slaven,een trouw en edelmoedig wjsgronden,die vool-de regtbank gelden,te
vriend! een onberispeljk burger,ernstig en Leucopetra in 44 vôôrChr.,toen hj Op het

opgerulmdnaargelangderomstandigheden,ver- punt was,Om zich naar Griekenland tebegehevenbovenlagenhartstogtymetgrooteeerzucht ven.ZjnOpstelpDepartitioneoratorica'',voor
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zjn zoon bestemd, bevat een vlugtig opstel hoeWel men hetbetreurt,datdeschrjver de
over de leerder welsprekendheid,en hetboek gevoplens der Grieksche wjsgeeren minder
,1De optim o genere oratorum'' behelst eene uitvoerig heeft medegedeeld dan zjn eigene.

verdediging tegen deztllken,die hem van 00s- Zjne 6 boelten rDe rept
lblica''handelen Over
tersche woordenpraalbeschuldigden.
den bosten regéringsvorm en geven de voorVan de vele redevoeringen dool.Cieero ge- stolling eener ideale volkomenheid van den
houden,zjnonderscheideneentochbetrekkeljk Romeinsohen Staat.Nadat daarvan onder den

slechtsweiniget0t0nsgekomen.Hetschjnt,
dat zj eerstopgeteekend en uitgewerktzjn
nadatzj waren uitgesproken.Hetzjnredeelteljk plei/edenen,gedeclteljkredevoorlngen,
t0t het volk, t0t den Senaat oft0t Caesar
gerigt. In deze Openbaarthj een sehitterend

naam van psomnium Scipionis''geruimentjd

en welluidendheld van taal. T0t de m erkw aardigste behooren: ,Pr0 P.Qtlinctio''Pr0 Roscio Amerino'' - In Verrem'' /1Pr0 lege Manilia'') - pDe lege agraria in
P.Servilium Rullum'' - rln Catilinam'',een
4-ta1redevoeringen,hoeweldeechtheidvanalle
4 geenszins onbetwistbaar is, - PPI'O A1urena''
2 )
,Pr0 Yalerio Flacco'')- ))Pr0 A.
Licinlo Archia'' 0ok door velen vool'onecht
verklaard, ppro C.RabirioPosttlmo''
,door

sprekken deleerstellingenm edederberoemdste

sleehts een gedeelte bekend was,ishetgeheel

doorden jvervan den Italiaanschen geleerde
M aiuit palimpsesten grootelldeels weder aan

hetlichtgebragt.Daarbjbehoorenzjneboeken
rDe legibus''
) van welke 3 zjn bewaard getalent en bereikt onder de Ouden den hoog- bleven. In zjne rAcademicae Qtlaestiones'',
sten trap van welsprekendheid.Daarin worden diewjslechtsgedeelteljkbezitten,behandelde
de gevoelensderoudeAcadémischewjsgeewj getroffen en geboeid doorduideljkheid, hj
sierljkheid, kracht, soberheid, fraaje ver- ren, en in de 5 boeken rD e flnibus bonorum
deeling, vinding:rjkdom van denkbeelden, en malorum''deelt hj in den vorm van ge-

wjsgeeren over het rhoogste roed'')alshet
einddoelvan 'smenschen handellngen.Hbogst

aangenaam geschreven zjn de 5 boeken der
Quaestiones Tusculanae'',waarin belangrjke

onderwerpen, zooals het verachten van den
dood, het geloof aan de onsterfeljkheid,het
verdragen vanligchaamspjnen,hetbeteugelen
der hartstogten, deugd a1s grondslag van een
gelukkig leven enz., ter sprake komen.Het

F.A. Wol
f voor oneehtgehouden,- rPr0 geschriftpDenatura Deorum (3 boekenl''beLigario''- Pr0Dejotaro''- en (
lenoratio- helst de gevoelens der Grieksehe wjsgeeren
nes Philippicae'' tegen M'.xlwfpzdz
l'lf.g,gerigt, over het wezen derGodheid,- en hierbj
terwjldaarenbovenn0gveleredevoeringen,die behooren de 3 boeken rDedivinatione'')w aarin
den naam van Cicero voeren, door de critiek hj deleerderStokjnenomtrenthetvoorgevoel
onzer eetlW als opstellen van anderen verwor- uiteenzet en vervolgens het bjgeloof zjner
pen Zjn.
tjdgenootenbestrjdt.Inhetbehoudengebleven
Talrjk zjn vooral Ook de rBrieven''van gedeelte van het opstel pDe fato'
'komthj
Cieero,welke doorzjn vrjgelaten slaafTiro ln verzettegen de m eening derStoïcjnen0mna zjn dood werden verzameldenuitgegeven. trent het noodlot en den vrjen wil.Bevallig
De meeste zjn opgesteld na dentjd vanzjn en boejend zjn Cieero'sgeschriften rDesenecconsulaat en aan hooggeplaatste Rom einen of tute''
)waarin hj den ouderdom verdedigt,en
aan vrienden en bloedverwanten gerigt. Zj De amicitia'' waarin hj den aard, den
Onderscheiden zich dooreenbeklzopten,geesti- oorsprong en de pli
yten der vriendschap begen stjlen eenegemal
tkeljkegavevanmede- schguwt. Merkwaardlg is voorts zjn werk
deeling, en zjn voorde geschiedenisvan die ))De oëciis(3boekenl'',opgesteldtenbehoeve
dagen zeer belangrjk.Aanvankeljkbestonden van zjn zoon M arot
œ, toen deze te Athene
er Onderscheidene verzam elingen van rBrieven studeerde.Voorts vermelden wj zjne pparavan Cieero''
)doch van deze zjn alleen r-iddi- doxa Stoicort
lm sex'' - zjne poeconomica''
versos'' Of 31Ad tàmiliares (16 boekenl'')
aan Xenophon ontleend,- zjn rprotâgoras''
ticum (16boekenl'',- ,Ad Quin- eene vertaling van het boek van dien naam
rAd T. At
tum (3 boeken,aan zjn broeder,toen deze van P lato, alsm ede eengedeelteeenerOverpropraetor was in Aziël'' - en rAd Bru- zetting van den r'rimaetls''van dien wjsgeer.
tum (1 boekl''bewaard gebleven,enweldoor Ook heefthjgeschreven:rDephilosophia'',
.

middel van één handschrift, dat Petrarca in De gloria'' Deconsolatione'' D eluctu
1345 ontdektc en afschreef.Menheeftdaaruit, mintlendo''
Laus Catonis'' - . Laudatio
even als uit de 2)Orationes'') vele bloemle- Porciae'' -.
-pDe stlisconsiliis''
, rDejure
zingen.
civiliin artem redigendo'') ))D eauguriis'',
en pDe chorogxaphia''
Zjne wjsgeerigeverhandelingen schreefhj De virtutibus''
meestalOp gevorderden leeftjd,toen de om- Van vele bewaard geblevene geschriften van
standigheden hem verwjderd hielden van het Cieero heeftm en onderscheidene codices,wier

staatktmdig tooneelen hj troostzochtin de
beoefeningderwetenschap.Daardoorwildehj
zjnelandgenootent0tdestudiederwjsbegeerte
opwekken en in de Latjnsche taal eenewjsgeerige term inologie scheppen.Om haaringang
te verschaffen,zochthj de bespiegelingen der
Grieken Op het gebied der practjk Over te
brengen. Die geschriflen zjn vooral voor de
geschiedenisderwjsbegeertevangrootbelang)

waarde zeer verschilt.Van de belangrjkste
uitgaven zjner gezamenljke werken noemen
wj de rEditio princeps(1498,4dln),- die
van Gronorius (Leiden 1692,4 dln),- die
van Ernesti (1737 en 1774- 1777,8 dln: en
1780,13 dln),- dievan Orelli(1823- 1838,
8 dln,en 1845,4 dln),- en dievan Baéter
en Katser (1860)''.Er bestaat een rtzexicon
dceronlanum'' van Nooliu ) donr Flccipllfi
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verbeterd (1820,3 dln),en eenenclavisCice- Cichorei,een surrogaatvan kpël NFordt
roniana''van Ernestien eenevan ScA#/z.
btjdegeringerevolksklassevanMidden-Europa

Q'
Hint'
lts Oïcerp, een jongeren broedervan in grootehoeveelheidgebruikt.Eigenljkekoëjden voorgaande. Hj botradOnderde leiding surrogaten, nameljk zelfstandigheden,die de
van M arens T.IJI,
: de staatkundige loopbaan plaats Van koëj kunnen Vorvangen, zoekt
en genoot de gunst van Caesar. Als legaat men te vergeefs, omdat bj de aanbevolene
van dezen onderscheidde hj zich vooralin stolen de cafeïne en de eigenaardige zuren
Galliëdoorzjn oorlogtegen Ambioro,verge- derkoëjboonen,bepaaldeljkhetkoëj-looizuur,
zeldedaarna alslegaatzjn broedernaarCili- ontbxeken.Zj herinneren alleen aan koëjwe-

cië,dat dezen alsproconstllairwingewestwas genshaargehalteaancaramelenaananderebittoegeltend,koos in den btlrgeroorlog methmn tereproduden,en z00ishet0ok metdecichorei;
de zjde van Pompllàs,om dien na denslag deze wordt bereid uit den cichorei-wortel,afl
vanPharsalusnietaileenteverlaten,maar0ok kom stig van Cichoriltm Tzl/tyùtf.x(zie onde: CizjnbroederbjCaesarzooveelmogeljkverdacht cl
torium).Degemiddelde opbrengstaanversche
te maken.Later werd hj methem verzoend wortels 0P elk Nederlandseh bunder wordt
en daarom gebannen.Hj hield zich metzjn gesehat op 14- t0t 28000 Ned.pond.In het
zoon te Rom e verborgen,daarhem demidde- noorden Van Frankrjk rekentm0n, dathet
len ontbraken,om te vlugten.Laatstgenoemde bunder 1075 Ned.pond gedroogde wortels0pw erd door een slaaf verraden, en toen men levert.lleze bestaan,volgens de analyse van

hem op depjnbank deaanwjzingwildeafperzen van deschuilplaatszjnsvaders,gafdeze
zich vrjwillig overin dehanden zjnervjanden, die hem en zjn kind terdood bragten.
M amow.
g T'
IIJJï'
I.
: Gcero, een zoon van den
beroemden redenaar.Hj studeerde teAthene

uit 770/O water, 7,50/0 6yo1,10/O
vet,
9% celstofen 0,8% asch.
Men zuivert,snjdten droogtdewortelsen
roostze in koëjtrommels.Daarna worden zj
terstond gemalen, Omdat zj andersdoorhet

zich bj Seœt'
ls Tpzz
el/'
l
f,
v voegde.D00r het
tractaat van Misenum (41 vöôrChr.)zag hj
zichhersteld in zjneburgerljkeregten,zoodat
hj zich naar Rome spoedde,waar hj zich
aanzjnevroegereondetlgdenOvergaf.Niettemin
ondervondhjvelegunstbewjzenvanAnyl
utlœ,
dievermoedeljkaandenzoonwildevergoeden,
wathj jegens denvadermisdreven had.Hj

daarna in den handelgebraqtwordt.O0k in

ttere extractiefstof,
gO
0m
glyeose, 40/0 bi
,

en gafer zich over aan dronkenschapenzwel- opnemen van waterhunnebroosheid verliezen.
gerj,totdatAttio'
l
gs,na den doodvan Caesar, Datgese,hiedtdoormiddelvan gegroefderollen
hem het Opperbevel toevertrouwde over het (walzen)ofhorizontalemolensteenen,HetpûeRomeinschelegerin Griekenland.Hiel
'gafhj der gaat voortsdooreenewentelendecylinderbljken van beleid en moed.D00r den va1 zeefen door e0n pletmolen,waarna het afgezjns vaders medepesleept, beyafhj zich na wogen, in papieren zakken gedaan, in een
den slag btj Phillppi naar Slcilië,waarhj dampkelder eenigzins vochtig gem aakt en

0ns Land - bepaaldeljk ln Friesland

heeftmen (mderscheidenecichorei-fabrieken,-

vooral echterzjn ervele in Duitschland.De

cichorei-wortelvereischteen vruchtbaren,l0ssen - liefst een mergel-ofkalkhoudenden
grond en eene dikke laag teel-aarde, door-

dien de wortelt0teene aanmerkeljke diepte

benoemde M are'
l
u T'
'
IIJD'
M: t0t augur,t0tmunt- in den bodem dringt.Hetzaad wordt inApril
m eester en plaatste hem zelfs kortvöôr den ofin het begin van Meigezaaid,enmendient

slag bj Actium Fedurende6weken naastzich naauwkeurigte zorgen v00rdeuitroejingvan

als consul. In d1e betrekking had hj dev0l- het onkrt
lid.Als de bladeren geel worden doening,tegen Antoni'
tts,denmûordenaarzjns in September of october,- neemt de oogst
vaders,het senaatsbesluitten uitvoerteleggen een aanvang. M en kan het verbouw en van
waardoor de gedachtenis en de naam van dien ciclhorei-wortels dan alleen aanraden,wanneer

man aan de vernietiging werd prjs gegeven. zj duur betaald worden,omdatzj dengrond
Later vindt men hem n0g eenmaalvermeld

alsproconsulin Azië.

*gewç
Clcld
iguljum
tputtein
hor
s.de naam van een planten-

Clcero isdenaam van eene bepaaldesoort geslachtuitde familie der zaâmgesteldbloemivan drukletters oftypen,alzoogenoemd,om dat gen (Compositae)en uitdegroepderCichoriadaarmede het eerst de pBrieven van Cicero'' ceën; het onderscheidt zich door een s-bladig
door Sweynheim en Pannarz in 1467 te Rom e buitensten8-bladigbinnenstom windsel,zam en-

zjn uitgegeven.
Cieerone is oorspronkeljk iylItalië,M;00<
bepaald te Rome,de naam vanjeugdige geleerden ofwetenschappeljkegeesteljken,die
aan vreemdelingen t0tleidslieden dienden bj

gedrukte,vierkantevruchtjes,metzaadpluisgekroond,en een naakten vruchtbodem.Daartoe

behooren 0. Endiria L.Ofgewone andjvie
met lange, getande ofgekroesde bladeren en
blaauwe bloemhoûfdjes, eene één- of tweehet bezigtigen der oudheden. W elligt is die jarigeplant,diein Oost-lndië,Egypte,Grienaam in gebruik gekom en, Omdat men die kenland en Klein-Azië te huis behoorten0ok
gidsen wegenshunne woordenrjkheidengeest- bj 0nsalseenegeliefkoosdegroenteverbouwd
driftbtldenotldenRomeinschenredenaarverge- wordt,- en 0.lntybn L.Ofdecichorei-plant
leek,OfOmdatzj deplaatsen aanwezen,waar meteen vertakten,hoekigen stengelterhoogte
Oicdrpdoorzjnewelsprekendheiddeschitterend- van ruim 1Ned.el?schaafsgewjs-uitgesnedenste overwinningen had behaald.Thansechter getande wortelbladeren en lancetvormigestenheeft de cicerone plaats gemaakt voor den gelbl
aderen, paarsgewjs gejlaatste, kortgesteelde) blaauwe (zelln wltte) bloemen en
servitordipiazza(loonbediende).
V.
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omgekeerd eivormigeyhoekige,grjze,dwarsrimpelige vrt
lchten. Zj behoort t0t de overbljvendegowassen,en is00kin0nsLandaan
djken en wegen op eenigzinshooge gronden
te vinden, - voorts in geheel Europa.Zj

te Ferrara den 26sten Npvember 1767,openbaarde reedsvroegeengtmstigenaanleg,groote

vljten eene onweêrstaanbare neigingt0tde
schoone kunst. Aanvankeljk door den wi1
zjnsvadersbelet,em dieOptevolgen,wjdde
wordt 00k we1 in de moestuinen gekweekt, hj zich later te Rome des te jverigeraan
daar men de Jonge blaadjes zeer goed a1s kunsten letterkunde,genooterdevriendschap
salade gebruiken kan. D00r cultuur verliest van M onti en Caneellilri,en begaf zich vero0k de wortelzjne bitterheid,zoodathj op volyens naar Napels (
?n Sicilië,waarhj het
de wjze van roode beetwortelskan worden gedlcht rLe 0re de1giorno''uitgaf.Bj zjn
toebereiden genuttigd.De wortelisvanbuiten tertlgkeerinhetVaderlandbezochthjFlorence,
geelachtig-bruin,van binnen witen zeerbitter Bologna,Milaan en Venetië,en vestigde zich
van smaak,en in een gedroogdenstaatzonder in 1795 te Xodena, waarhj onderscheidene
geur, ligt,rimpelig en van binnen vuil-w it. eervolle betrekkingen en eindeljlt die van
Hj heeftcen sterk oplossend vermogen op de staatsraad bekleedde.In 1808 nam hj zjn
klier-oryanen van den buik en wordtbjeene Ontslag en werd kort daarna benoemd t0t
gebrekklge spjsvertering, bj hypoohondrie, voorzitter der Académie van schoone kunsten
hysterie,geelzucht
teVenetië.Hjverin Rusland ook
rjktedezemetvele
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(1808), - rMenoem dem eninItamorie storiche dei
lië sedertde 17de,welligtin Genuareedssedert letteratied artistiFerraresi(1811)',- pstoria
del6deeeuw denyastengeleiderenhofeljkenge- della scultura da1 su0 resorgimento in Italia
zelschapshoudereenerqehuwdedame.Te voren sino al seculo de Napoleone (1813- 1818,3
eischte degoedetoon lnItalië,dateengehuwd d1n)'' zjn hoofdwerktin eene 2de uitgave
man uitden aanzienljken stand na het eerste met de gewjzigden titelrsino alsecolo de
huweljksjaar Of na deeerste bevalling zjner Canova (1823, 9 dln)'',- en gDeifabriche
echtgenoote zich alleen in zjnewonlng met piu conspicuediVenezia (1820,2 dln)''.
haarbemoeide.Ingezelschappenofbjopenbare Cicuta L. of 'traterselteerlLng is de naam
vermakeljkheden waszj vergezeld vanharen van een plantengeslacht uit tle familie der
cicisbéo, die l*
eeds aan hettoilet haarzjne schermbloemigen (Umbellifbrae)4het onderopwachting maakte en zich voorts ter harer scheidtzich dooreens-tandigenkelkrand,0mbeschikkingstelde.Diedwazegewoonte,waar- gekeerd hartvormige bloembladen metblnnenaan evenwel een man zich nletk0n Ont
rek- waartsgebogenelobben,eengekroondenstamper
,t
ken zonder zich belagcheljk te mlken,is en debjkans ronde,aan de zjdezamengeintusschen in den aanvang vandezeeeuw inde drukte,metribbenenstriemenbedektevrucht.
meeste oorden in gebruik geraakt.In 0nsLand HetomvatOverbljvendewaterplantenmeteen
hecht men aan het woord cicisbéo veelal de hollen stengel, drievoudig gevinde bladeren
beteekenis van een watal te vertrouweljken en witte bloemen;zj zjn alle slaapwekkend
en zeer vergiftig. De m eestalgem eene soort
vrieyd.
Clcognara (Le0p0ld0,graafdi),een Ita- is C.'virosa L.,de groote qfvergiftigewaterk
geheeten,meteen
liaanschschrjverenkunstkenner,werdgeboren scheerling,oolt dollepef-flel'
'
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dikken, geleden, witten,van binnen hollen, zen en Mooren onderscheidde.In den tjdvan
van dwarswanden voorzienen wortelstok,een koning Saneltolegdehj alskroonvasalzooveel
opgerigten,ronden,hollen,eenigzinsgestreep- dapperheid aan den dag, dat die vorst hem
ten,groenen ofgelen stengelterhoogtevan'/a t0t banierdrager van Castilië verhief,en het

t0t11/aNed.el,groote,Onbehaarde,twee-Of iswaarschjnljk,dathj toenreedsdennaam
drievoudig-gevinde)donkergroene,doffebladeren van Camt
peador (Voorvechter) ontving. Men
m et lange lancetvorm ige, scherpgezaagde

)
, ve
rhaalt nameljk,dat hj,door15 vjanden
langs den bladsteelaioopendeblaadjes,van aangevallen,3vanhendooddeen 12deedvluch-

welke het bovenste 3-lobbig is,met vliezige ten.Toen na hetvermoorden vandienKoning
bladscheeden enhalfbolvormigebloemschermen, (1072) Avbnso den t
on beklom ,had alleen
zonder ofmeteen uitweiuigbladerenbestaand de Cid den moedsOmro
van hem denzuiveringsomwindsel en veelbladige omwindseltjes,met eed te vorderen,dat hj nameljk geen deel
bloemen met een zeer kleinen, s-tandigen had aan den dood van zjn Voorgangor,en
kelk met sterk ontwikkelde kelkslippen en schoon de Koning hierover wrevelig was,
witte, ronde, iuwaarts gebûgene bloembla- poogde hj zich van de getrouwheid van dien
den,diekorterzjndan dehaarvormige,witte held te verzekeren. Daarna schonk hj hem
meeldraden,met eene eivormige ofhalfronde, zjnedet
lgdzame enbevalligenicht,donnaXigeribde vrucht, met den gekromden stamper zzldz
lc, ten huweljl
t en belastte hem metde
gekroond.Deze plant groeit aan deoeversvan besleehting van Onderscheidenemoejeljkezarivieren, in moerassen en slooten in Europa ken. Toen hem dit bj den Moorschenvorst
en hetnoorden van Afrika,en is Ook ingeheel ElXtlft
zlzlet
fte Sevilla en Abdallalbte Granada
0nsVaderlandtevinden.Eenedergeljkeplant, niet gelukte, versloeg hj laatstgenoemdebj
die over het geheel veel kleiner is en den Monturque, waar thans n0g de nsteen van

naam van 0.any
,'
l
fdff/blïc Kit.Ontvangenheeft, den Cld'' van zjne heldendaad getuigt.De
is niets anders dan eene verscheidenheid der gevangenen stelde hj echter na verloop van
voorgaande. De w aterseheerling is eene van 3 dayen i
n vrjheid,en ditgafzjnenvtlanden

onze gevaarljkste gifplanten. Ilaar reuk is aanlelding,om hem bj den Koning zwartte
reedsbedw elmend,- haar sm aak kom tover- maken. Toen voorts de Cid in hetvolgende
een metdie van pieterselie,m aar w ordtver- Jaar(1077) naauweljks uiteene ziekteopgevolgens brandend.De wortelstok,sterk opsel- staan, de Mooren versloeg,die gedurende de
derj-wortelgeljkend,ishetmeest-giftige ge- afwezigheid des Konings den burg Gormaz
deelte. Als men hem doorsnjdt, vloeit er bestormden,werd de Koning najverigenacheen wit vooht uit, dat in de lucht geelen terdochtig en verbande hem eenigen tjduit
daarna r00d wordt en walgingwekkend riekt.

Castilië. Met 3000 man begafzich de Cid ntl
Het nuttigen van den verschen wortelstok naarSaraqossaen werd erdoorAbir-el-Moektaveroorzaakt benaauwdheid, maagontsteking, dir welwlllend Ontvangen; uit dankbaal'
heid

jlhoofdigheideneindeljk eenvreeseljkendood.
Hd ljk zweltOp,krjgt blaauwe vlekken,
en maay en ingewanden leveren bewjzenvan
ontstekmg.Het vergif schjnt Op derqeljke
wjze te werken als rattekruid (arsénlcum),
en wie hetbj ongelukgebruikt,isdoorgaans
reddeloosverloren.Hetkruid (Herba Clcutae
als
daattum)
vaninde
ekt
virosae) werd evenma
cul
dege
gvl
ene
ese-

scheerling (Conium
kunde gebruikt.
j,
.Cid Cam peador (Rodrigo (Ruy)Diaz),
gesproten uit een aanzienljk geslacht en de

redde de held kortdaarnadiensrjk en diens
Z00n. Hier ontving hj eerst den Arabischen
naam van Cid (Heer)en Eltayhyet(Tyran).
Na den verloren veldslag van Zalaca (23

october1087)riep koning Avonsohem echter

terug en schonk hem onderscheidenekasteelen,

waarna de Cid hem in den krjg tegen Mokftzzzlt
zzlbelangrjke diensten bewees.Toen hj
echter kort daarna den burg H alahet niet
spoedig genoeg ontzette en de Koning erver-

drietig over was, dat htlgeene overwinning
had behaald,vielhj wederin ongenade,en

eerste volksregter en graaf van oud-castiliët verloorzdnebezittingen,terwjldonnaXimena
werd geboren te Vivar en is in Spanje het en hare dochter in de gevangenis w erden geideaalvan een held,uitm untende door ridder- worpen.Zjn aanbod,om in een kampstrjd

ljkedapperheid en deugd.Zjnelevensgeschie- zjne onschtlld tebewtjzen,werd nietaangedenis behoort grootendeelst0t hetgebied der nomen.Zjneechtgenooteverkreegweldrahare
sage; wat de proef der historische critiek vrjheid en begafzich metharefamilienaar
verduren kOn, is bevat in eene kroniek, ge- San Pedl'
o de Cardena. l)e Ci# bleefechter
vonden in een klooster te Leon en getiteld: ongeschokt te midden van den rampspoed,en

KGesta Roderici Campidodi''.Hetjaar1026 zjn roem schitterde glansrjlterdan ooit.Hj
Nvordtgewoonljk alszjn geboortejaaraange- versterkte ondara en noodzaakte Valencia,
nomen.Zjn vaderjd0n Diego Lainez,waseen Om vrede tesluiten.Te vergeefsriep .ElFtwïl
dapper man, t
lie zich van Vivar en andere van Deniac wien hj eenenederlaag had toesteden meestermaakte,en zjnemoeder,donna gebragt, hTavarra, Aragon, Saragossa,Urgel
Tl
teresa,dedochtervan den rjkengraafDieyo en Barcelonatewaqen,Om éénenkelenridder
.
J
lpt
èr/'
lfez,stadhouder van Asturië.Uitden te vernietigenqzj sldderden voorden leeuw ,
eugdlgen leeftjd van den Cid zjn velefabel- die eindeljk te Burriana de kust verliet en
achtige verhalen in Om loop,en m enkanenkel laar het bekoorljk gebergte van Morella
als waarheid aannemen, dat hj zich in de toog. Berengnè'l Alpzpzl,graafvan Barcelona,
laatsteJaren derregêring van IkrdinandTvan vond hem aldaar in eene onoverwinneljke
Castilië door heldendaden tegen de Arragoné- positie op een berg,die later naar deq Ci4 is
30*
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genoevad, werd door hesa geslagen en met die de C;d z0u aanwjzen.Zj bezweken in
zjne bondgenooten en 5000 man gevan- de worsteling, doch de Cid was edelmoedig
gen genomen, doch 00k weder op eene genoeg om hun het leven te schenken.Zjn
edelmoedige wjze in vrjheid gesteld,zoodat laatste heldenfeit was de verovering van Sa-

de beide vjanden vrienden werden.De C;d, gunte (1095), dat zich moodig verdedigde,
getrouw aan zjn voornemen Om Valencia maareindeljk t0tdeovergavebesluitenmoest,
aan de Mooren te Ontrukken, belegerde de waarna hj aa'
n alle inwonerseenvrjenattogt
stad Liria, toen hj wederom door Avbnso vergunde.Hj overleed teValencia den loden
tegen een vorst der Mooren werd te hulp ge- Julp 1099.In de laatste jaren zjnslevens
roepen.Terstond voldeed hj aan '
> Konings had hj demoskée bjhetpaleisaldaarineene
verlangen,maar door dezen beleedigd en door prachtige kerk herschapen.DonnaXimenanam
zjne aanhangers verlaten,nam hj nogmaals er nu de teugels van h0tbewind in handen,
de wjk naar de ongeloovigen en bereikte wantzjn zoon DiLyo Ap,
'
yzwasreedsvroeger
voorts, door verdrietgefolterd,San Pedro de in den strjdgesneuveld.Toen echterdeMoraCardena waarhj zjnegemalinenzjnedoch- betell Op niellw de stad bedreigden,plaatste
ter wederzag. Nu overschreed hj met 300 Ximena het ljk van haren gemaalin volle
ruiters deDt
léro,plunderdeCastejotl,veroverde wapenrusting op zjn getrouw r0sBabilca en
de vesting Alcoçer en versloeg 3 Moorsche verliet daarmede Toorts met hare dochters,
vorsten in hetOpen veld.AankoningAvbnso met Hilronymus,hare ridders en wapenknech-

zond hj 30 tkaai opgetuigde strjdhengsten,
en deze belette voortaan niemand, om met
den Cidten strjdete trekken.Hetplanzjner
vjanden,Om hem doorlistgevangentenemen,
leed schipbreuk;daarentegen overwonhjallen
doordapperheid ofedelm oedigheid.In delente
van 1098 trok hj met Omstreeks3500ruiters
ten strjdetegen den Vorstvan Valenda,die
de Morabeten in zjn rjk opgenomen enhun
de Christenen, die zich aldaar bevonden,a1s
slaven geschonken had:de Cid bestormde de
stad 0n noodzaakte den AI00r zjnegeloofs-

genooteninvrjheidte(
stellen.Daarnavoorzag
hj Cebella en Pennacastelvanlevensmiddelen
en veroverde het land Albaracin.Toen echter

ten en alhare rjkdommendestad,en begaf
zich naar Castilië.De held werd bjgezette
San Pedro de Cardena,waarzjn roem bleef

levendoorallelatereeeuwenheen.Pltilèpws11
w ilde hem heilig doen verklaren,en w einige

Jaren geleden is het stoFeljk overschotvan

den dapperen CidnaarBurgosgebragten aldaar
in de hoofdkerk teraarde besteld.
Donna Ximena overleed niet lang na haren
echtgenoot. llare oudste dochter Maria trad
inhethuvreljkraetgraafBerenyull,den stamvader der graven ran Fpïz, t0t aan Gaston
Pltoeb'
ts,die in 1390 stierf,en Ckristinawerd
de gemalin van d0n Ramiro,kroonprinsvan
Navarra.Onderhetgeboomtevôôrhetklooster

een 85$arigeVorstderMooren,JbzFgenaamd, San Pedro ligtBabiéea,hetgetrouwestrjdros
hem den 00rl0g verklaarde,verzamelden zich van den dapyere,beyraven.Zjnbanier,schil
d
de benden der Morabeten,en 00k deinwoners en bekerbevlnden zlch in hetkloosterteCarvan Valencia braken hun woord.De Koning dena,zjn zwaard, Tizona genaamd,in het

zond den Cid een honderdtalruiters t0t ver- archief van den markies '
tan Fllcd, en een
sterking,doeh 0okM oltammed,een zusterszoon ander, Colada, in de Koninkljke wapenzaal
van Joz#q rukte voorwaarts en naderdemet te M adrid.Reeds vroeg is de Cid in volkslieeen magtig leger Valencia,zoodatdeheerljke deren bezongen; het oudste gedenkstuk van
omstreken dier stad in eene woestjn werden Castiliaansche poëzie,het npoéma del Cid'',

herschapen.Toen verscheen plotseljk de Cid dagteekentwaarschjnljk van denaanvangder
met zjne ridders en Joeg de Ongeloovigen op 13deeeuw en isbljkbaaraandievolksliederen
de vlugt, waarna hj het bestuur der stad zjn oorsyronyverschuldigd.Hetwerd langen
opdroeg aau bisschop H ilronymus.
tjd te Vlvar ln het huisvanden Cidbewaard,

D 0n Pedro,de opvolger van don Saneltoop doch is op bevelvan Ferdinand: den broeder
den troon van Aragon en Navarra,poogde de van Karel T
z
r,in 1552 in hetllchtgegeven,

vriendscha/ te verwerven van den Cid en en later bj herhaling gedrukt.Daarln wordt
be4iendezlchvanzjnkrachtigenarm gedurende de Oi# niet alleen als krjqsman maarook
een veldtogtin de omstreken vanXativa,waar
M oltammed een laugen bergkam bezet hield.
De Cid bragt hem eene geducht
e nederlaaj
toe en verkreeg een rjken buit. zoodat hp

als echtgenoot, vader en vrlend voorgesteld.
W at de dichterreeds vroeg uitden monddes
volks opgezameld en t0teen geheelvereenigd

had,is laterbj gedeelten en in telkens ver-

aan koningAvonso ditmaal200strjdhengsten nieuwde vormen in volksliederen,deberoemde
k0n zenden.Nu eerstwasdeKoningvolltomen Cid-romancen, bewaard gebleven. De Oudste
overtuigd van de trouw van dien held,bezocht van deze schjnen niet ouder te wezen dan
hem Oj de j'
renzellteReqtlennaenbleefvoort- de 16de eeu:v hoewelde kronieken der 13de

aan zpn vrlend. Twee broeders,graven 'ptxzà vermelden,dattoenreedsOnderscheidenesagen
Carrion dongen naar de hand derdochtersvan omtrent den Ci# in 0ml00p waren.Deze geden Cid en verkregen die op voorspraak des wagenvanzjnebtlitengewoneligchaamskracht,
Konings, met eene rjke htlweljksgifl.Daar van een gezantschap, door den Sjach van
het hun eehter alleen hierom te doen w as, Perzië naarhem afgevaardigdjvan zjn testa-

lieten zj hunne vrouwen navelerleimishan- ment, van ztjne begrafenisen van door hem
delingen in eene woeste streek achter. De verrigte wonderen.De Cid-romancen zjn het
Koning vorderde nu van hen de teruggave eerst uitgegeven in algem eene verzamelingen
dier schatten en een tweegevechtmetmannen, van dien aard, zo0 als in den scancionlro

4;0
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besteedde 20Jaaraan dien arbeid.Men moest
hem dwingen, Om daaraan een einde te m aken, daar hj nietophield metbjwerken en
verbeteren.Zjne teekening is bevallig,zjn
penseel stout,zjn colorietlevendig.Hj zag

Romeinen gebruikten 7 hoofdletters t0t getal-

sche vorsten met rjkdommen en eerbewjzen
overladen.Hj overleed te Forliin 1719,en
zjne voornaamste stukken zjn door de beroemdste graveurs in plaat gebragt. T0t
zjne leerllngen behoorden ook zjn zoon .
FeDcd, graafran Cùwtzzgï,geboren in 1660 en
Overleden in 1724, en zjn kleinzoon Paolo,

letters derwoordeneent'
tm (100)enmille(1000).
Deoorsprong van onzecjfersisonzeker;gewoonljk noemtmen ze Arabische,maarop

studeerdevierJaarlang teVenetiëdewerken
van groote meesters,keerde toen naarzjne
geboortestad terug en verwierf erdoorzjne
stukken grooten roem.In den beginnebepaalde
hj zich bj hetfresco-schilderen,dochwerkte
weldra, wegens zjne zwakke gezondheid,
alleen met olieverf.HjOverleedin1770,nadat
hi
j stukken geleverd had in Onderscheidene
ke
ken.
Me
erten
zicrh
verd
iens
lj0kg dan als schilderheefthj
gemaaktdoor de stichting
dergAccadémia dipittura'' welkezjneboekerj erfde en thansn0g te Veronabestaat.

zjn endie den zoogenaamden sleutelbezitten,
om ze teontekferen Ot'in gewoonletterschrift

merken, nameljk I = 1,V = 5,X = 10,

L = 50,C = 100,D = 500,en M = 1000.
V00r 1000 werd 00k welCT3 en voor50010
geschreven? uit welk laatste merk voorzeker

zich dan ook doorpaus ClemensXI,doorher- D is ontstaan,geljk L uitden halven vorm
t0g Ranueoio FcrlJ:.
e en door andere Italiaan- eener vierkanteC.De C en M zjn aanvang-

goede gronden wordt beweerd, datdeArabieren ze aan de Grieken hebben ontleend.

Cijferschriftiszoodanig schrift,waarbj

de gewone letterteekensdoorcjfers,verwis-

graaf van C'J-t
pcé. Geen van beiden bereikte sel
de lettgrteekensofandereteekensz#n verechter de hoogte van Carlo.
vangen. Van Ouds zjn vooralvelediplomaCignaroli (Giambettino)! een Italiaansch ten gewoon, zich daarvan te bedienen, om
schilder,geboren te Verona m 1706,waseen hunne stukken v00r ieder Onleesbaar te maleerling van Santo Trîfpllfï en Balestro,be- ken behalve voor hen,voor wie ze bestemd
over te brengen. Daarentegen 5r()11(1 m011 in
die daren personen van grooto scherpzinnigheid,dle Ongemeen ervarenwarenin dekunst,

om den Bleutelt0teen ht
ln voorgelegd cjferschriftte vinden.overdekunstOm cjterschrift

te gebmliken en te ontraadselen hebbenonder-

scheidene schrjversgehandeld.

Cijns!zie Seltatting.

Cilicië was weleer de naam der meest

ztlidoosteljk gelegene provincie Van KleinAzië, ongeveer het tegenwoordige Turksche
Ciyoli(Ludovico Cardida),zie Cardi.
Ckfers, vermoedeljk alzoo genoemd naar ejaleet Itsjil.Zj was van Syrië gescheiden
hetArabischewoordsafàr(tellen),zjnteekens, door hetAmauus-gebergte,ten westenennoor-

waarvan men zich in de rekenkunde bedient, den begrensd door den Taurus,en doorbergom getallen aan te duiden.Men heeft er zoo- passen met Tsaurië, Pisidië,Paphlagonië en
veel noodig als hetgetalstelsel(zie onderdit Cappadocië verbonden.Volgens den aard van
woord)eenheden bevat.De Arabierenenfsra- den bodem was het verdeeld in het Tqakke
ëlieten gebruikten ter aanduiding der eerste 9
getallen als eenheden de eerste 9 lettersvan

Ciliciè' (Cilicia Campestris),in die dagen een

vruchtbaar en digt bevolktkustgewest,doch
hun alphabet, voorts ter aandtliding der 10- nu moerassig en schaars bewoond,en in het
tallen de volgende 9, en ter aanduiding der Bergacl
ttg
k
g Cï/ïcïô'(Cilicia Aspera), waarde
loo-talien de Overige met een afzonderljktee- uitloopers van den Taurus goede weiden opleken voor de looo-tallen.- DeGriekenbedien- verden. H et besloeg 00n0 Oppervlakte van
den zich van hoofd-en gew oneletters:Iduidde 6000 EJ geogr.mjlen.T0t demecstberoemde
1 aan,zl'(debeginlettervan n'lvx')5)W (de bergpassen behooren dePylaeCilfcicctusschen
beginletter van Jixa) 10: H (deadspiratie Thyana en Tarsus, over w elke Aleœander de
van 'Exnxov)10% z(debeglnlettervanX;2&es) G'rppfd uit Cappadociè'in het land viel,- de
1000, en M (de beginletter van M l
'îsnv) Amanieae Pylae en de Pylae Tyriae,waar
10000.Deze schrjfwjze was bj henzeer0m- de Cersus tusschen 2 muren doorheenrtlischte.
slagtig;daar men,om 40 aan teduiden4 W's De.belangrjksterivieren waren erdeCersus,
naastelkaâr plaatste.Eenvoudiger echter was de Pyramus, de Sarus,de Cydnus,de Calyzj met de kleine letters,diemeteen accent cadnus, de Lamus,de Arymagdus en de Mew erden voorzien om aan tewjzen,datzj las.- Deinwoners(Cilices)warenafkomstig
voorcjfersOfgetalmerken dienden.Deeerste van de Syriërs en Phoeniciërs,en na Alezanletters beteekenden de getallen van 1 tot 9 #6r de Groote Ontstonden er Grieksche volk-

(met uitzondering van het getal6,datdoor plantingen.Nadathetlandsehap geruimen tjd
een afzonderljk teeken werd aangeduid),en aan de vorsten van omringende Staten was

de 1 met dezelfde geaccentueerde letter er Onderworpen geweest,werd hetdoor Pompl-

naastbeduiddehetgetal10,bedaaropvolgende J*'
?u in een Romeinsch wingewest herschapen,
x 26 en zoo verdertot100,terwjlvoor 90 terwjl de bewoners derbergstreek n0glang
wederom een afzonderljk teeken wasaangenomen. De volgende letters (Jenz.) beteekenden 200 enz., en de laatsteletter(*)800,
waarna 900 weder een afzonderljkteeken ver-

hunne onafhankeljkheid llandhaafden. De

het accentteeken eronder(ç,# enz.).- De

Cim a (Giovanni Battista), een beroemd

hoofdstad des lands was Tarsus,de geboorteplaats van den apostelP anllts.VeleTsraëlieten
hadden zich in dat land gevestigd, en het

kreeg.Voor 1000,2000 enz.gebruiktemenop volks-karakter der Ciliciërsstond bj deGrienieuw de letters van hetalphabet, maarmet ken niet in den besten reuk.
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Italiaansch schilder,naarzjnegeboorteplaats rina amante'',de geestdriftwekkende sconvi-

colegliano genaamd, werd geboren in 1480, to diPiétra'',goianninaeBernardx e''enz.bewas n0g werkzaam a'
ls kunstenaar in 1517, hooren.GeheelEurppa wasmetverbazingver-

maar overleed reeds Op middelbaren leeftjd. vtlld over den man, die in korten tjd,z00
Zjenn l
wi
hj
eerme
ooe
kste
in
r WaS Gioranni
0p veel nieuws en schoons kon leveren.In 1787
bevalliyheid van fpuren,in vertrok hj alskamer-componistvan keizerin
kracht en in levendigheld van colorlet,maar Catharina .
11 naar Petersburg.Z'
jne opera's
niet Z00Z00r ill keurigheid Van behandeling Le trame deluse'' en ,,11 fanatico burlato''
qeljltt.Men herkentzjnestukken gemakke- nam hj medeen bragterweldra eenereeks
ljk aan hetverschiet,waar zich zjnevader- van andere sttlkken op het tooneel,zooals
landsche bergen vertoonen.De meeste muséa
Van Europa bezi
tten stukken van zjne hand.
Het meest-beroemde is de voorstelling Van
Maria met hetkind,doo1-Johannes den d00per, de heilige Catharina en andere heiligen

La verginedelS0le''
,gLafelicitàinaspettata''
DL'Atene ediicata''enz.Daar echterhetnoor-

deljk klimaatnietbevorderljk wasvoorzjne
gezondheid, keerde hj reeds in 1790 naar
Italië terug,en in hetdaarop volgendejaar
omgeven''in het Louvre teParjs.Een der- benoemde keizer Jozqf 11 hem t0thofkapelgeljk stuk van dien meesterbevindtzich in meesterto W eenen.llierschreefhj zjnec0de kerk Santa Maria del0rt0 te Venetië.- mische opera ,11matrimonio segreto'',- het00k zjn zoon Carloheeftonderscheidenehchil- welk in vergeljking met de 70 reedsdoor
hem geleverde opera's een meesterstuk mag
derstukken geleverd.
Cimabue (Giovanni),geboren teFlorence heeten. Daarenboven componeerde hj erpLa
in 1240en gesproten uithetadelljk geslacht calamità dei cuori'', mL'am or rende sagace''
Cimabue-Gltaltilri, was een der eersten, die enz., en keerde in 1793 naar Napelsterug,
de beeldende ktlnst en voeraldeschilderkunst waarhjzjn nMatrimoniosegreto''tentooneele
na een langen tjd van vervaldedenherleven. bragt. Hier vervaardigde hj t0t in 1796 de
De meeste schilders van die dagen waren oyera'spl Traciamanti'','DLe astuziefemmiByzantjnschekunstenaars:dieechterdennaam nlli'',,,Penelope''en,,L'im11egnosuper
ato'',
van kunstenaarsnietverdlenden,daarztjzich voorts te Rome yl nemicl generosi,,,en te
aan oude, onnatuurljke vormen verbonden Venetië ,,G1iOrazle Curiazi''.Bj zjnteruggevoelden.C'
Lmabuewasaanvankeljk zelfeen keerte Romein 1798 deedhjerzjnrAchille
leerling dier mannen,maarzjnkmchtiggenie all'assediodiTroja''en L'imprudentefortuverbrak de onteerende kluisters en schiep een nato''opvoeren,en in hetzelfdeJaarteNapels
nieuwen,natuurljken stjl.Alen vindtteFl0- L'apprentivo raggirato'' en eene gxoote canrence van zjnehaud 2afbeeldingen der Ma- tate ,La felieita compita''.Hj wasteVenetië
donna.In de eene ontwaartmen n0g de By- bezig met hetschrt
jven van de opera sL'Arzantjnschemethode,terwjlzichindeandere- temisia'' toen de dood hem op den llden Jain Santa Maria-Novella - het sehildersgenie nuarj 1801 verraste. Over de wjze,waarop
van Cimabue reeds glansrjk openbaart.Niet hj zjn einde vond,bestaanzeerverschillende
mindermerkwaardig zjndegroote- helaas, berigten;volgens sommigen z0u hj wegens
door den tjd zeer geschondene - fresco- deelneming aan eene revolutionaire bew eging
schilderjen van dien meesterin dekerk San in den kerker geworpen en aldaartengevolge
Franciscote Assisi.Hjoverleedin1302.Giotto van mishandelingen gestorven zjn,- volgens
behqordo t0tzjneleerlingen.
anderen is hj Op lastderNapolitaanschereClm arosa (Domenico), een beroemd Ita- géring geworgd.N0g anderen - doch zonder
groncl - zjn van meening,dathj door vergifisomgebragt..
- Zjn borstbeeld,doorCa-

liaansch componist, geboren te Napels den
lcden December 1749, was de zoon van een
armen schoenmaker en bestemd Om bakkerte
w orden. Toevallig ontdekte de gevierde zanger Aprile in den knaap lust en aanleg voor

lotltx vervaardigd,is in 181G nevens die van
Saeehinien Paesilllo in hetPantheonteRome

en aan het conservatorium te Loretto leerde

instrlzmentatie en van den geheelen tech-

geplaatst. Zjne opera's Onderscheiden zich
de muziek en zorgde dathj ophetConserva- vool-al door een overvloed van keurige m elotorium della piétà te Napelswerd geplaatst. dieën,voorts door alde voortreffeljke eigenLater genoot hj hetOnderwjsvan Saccltini, schappen, die eene grondige kennis van de

hj de grondbeginselen kennen dez'schoolvan nischen vorm aan dergeljke stukken kan

Durante,waarlla hj zo0jveriqstudeerde?dat schenken.
hj weldl'
a den nsacriqcio dl Abramo'',de Cim bren of Kimberen is een volk van

rOlimpiade'' en andere opera's in het licht Germaanschen oorsprong,datvandeNoordzee
deed verschjnen.Hj was nog geen 25Jaar door Germanië heen in de gewesten der Celoud,toen hjvooraldoordeopera's,11pittore ten aan de Donatl doordrong, in 113 vöôr
Parigino'' en ?L'Italiana in Londra'' reeds Chr.heteerstinde OosteljkeAlpen,in het
grooten roem m de voornaamste steden van land der Tatlriseers,alseen gedtlchtevjand
Italië verworven had. Nadat eene door hem van Rome verscheen en bj Noreja in het
vervaardigde cantate in 1782 te Rome was hedendaagsche Carinthië aan df
/n consul C.
uitgevoerd,riep men hem naar Florence,Om Papirilts Carbo eene nederlaag toebragt.De
aldaarvoorhettooneelte schrjven.Van1780 Cimbren deden echtergeen invalinItalië,z00t0t 1787 zjn van hem nietminder dan 21 als de Rom einen vreesden?m aartrokltenwestopera's in het licht verschenen, waal'toe de waal
.ts door llelvêtië naar hetzuiden vanGal-

prachtige scajo Mario'',debevalligepBalle- 1ië, waar zj in 109 vôörChr.aankwamen.
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Onderaanvoering van koning Bojorlœversloe- Romeinen tegenover zich hadden,streden zj
gen zj hier, op hetgebied derAllobrogen, metgroote dapperheid.Na het verliesvanden

den RomeinscM nconsulMarc'
.sJ'
fzzll,
:M lanus. Blag bragten de Cimbrische vrouw en harekinIn plaatsvan hunne zegepraaltevoleindigen, deren en zich zelve in den w agenburg om het
vroegen zjmetbescheidenheidaandenRomein- leven. Men vermeldt,dat 140000 Cimbren in
schen Senaatom hetbezitvaneenigelanden,doch dien sl
ag gesneuveld en 60000 yevangen ge-

ditverzoek werd afgewezen.DeconsulCaj'
l
ts
Cc,
s.
vï'
ll.
sLongin'
ussneuveldein107ineenveldslag
tegen de Helvétische Tigurinen,die zich bj
de Cimbren hadden gevoegd,doch de vreeseljkste nederlaag tegenoverdeCimbren leden
deRomeinen in 105 bjArausio(thansoranje),
nietver van de Rhône,waar 2 legers - éên
ondel'den consul Cnqius .
VIIJJI.
Men één 0nderden proconsulQ'
tintus z
s'
drrïli'
ll.
vCaepio-

nomen zjn.Intusschen waren nletalle Cimbren en Teutonen daarbj gedood,omdateen
groot aantal in hunne oorspronkeljkegewesten was achtergebleven, waar de Romeinen
hen Omstreeks eene eeuw later aantroffen.De

Teutonen waren oorspronkeljltgevestigd aan
de kust der oostzee, en reeds Pytheas,een

tjdgenoot van Aleœander de Grppfe,van den

barnsteenhandelsprekend,maakt melding van
door hen werden vernietigd. 00k nu echter hen.De naam van Cimbren werd in dedagen
rukten de Cimbren nietvoorwaartsnaarItalië, van Tacittts n0g gevoerd door een kleinen
maar trokken westwaarts over de Pyreneeën volksstam , die gezanten afvaardigde naar
naar Spanje, vanwaar zj,door dedappere Alt-qgsttbs.r
zjbewoonden den Cimbrischen CherCeltibériërstegengehoudenjnaar Galliëterug- s0ne
'sus of het hedendaagsche Jutland.Over
keerdenenoverzjnekustgewestennoordwaarts hunne afkomst bestaat geene zekerheid; de
dobrdrongen t0t aan de Seine,waar heteed- meesten houden hen,evenzeeralsdeTeutonen,
genootschap der Belgen hun een ernstigen voor Germanen.
tegenstand bood.Laatstgenoemden waren echCimm ériërs (Cimmerii) is denaam van
ter 00k niet in staat om hen te overwinnen, een fabelachtig volk,hetwelkvolgensIlbmerus
daar de Cimbren niet Alleen hulp Ontvingen in het verre westen de kust van den Oceaan
van de Helvêtiërs,'
maar o0k vandeTeutonen bewoonde en altjd in nachten nevelgehuld
onder aanvoering van hun koning Teutobod. was. Daarom spreekt men van Cimme'
rische
Nu besloten de aanvoerders dierGermaansche duisternis,geljk sommigen 00k dennaam des
en Celtische benden,om naar Italië te trek- l
andsvan hetPhoenicischewoordkamar(d0nken.Inmiddels haddcn deRomeinenhetOpper- ker) aieiden. Later heeft men dien gegeven
bevelin hetzuiden van Galliëopgedragenaan aan onderscheidene volkeren,die in Italië,in
M arks,terwjlzj sidderden vooreenvjand, Spanjeen elderswaren gevestigd.
die zich door e0n krachtig ligchaam ,Verm eCim oliet (cretacimolia)iseeneamorphe,
telen moed en eeneschrikwekkendewjzevan leemachtige delfstof,do0l'verwering van Pluve
chten onderscheiddeen nu op we4wasnaar tonische gesteenten Ontstaan. Het heeft eene
Italië.Het leger der Barbaren hadzlch weldra hardhetd van 1- 2,een soorteljk gewigtvan
in 2 deelen gesplitst; het eene zou naar de 2,0 2,3, is aardachtig op de breuk, wit,
overzjdevan deRtjn trekken en doordeoos- grjs of roodachtig van kleur, zacht op het
teljke bergpassen in Italië dringen, het gevoel, kleeft aan de lippen en levert;met
andere door Romeinsch'Gallië en verder door water bevochtigd, een kneedbaar deeg.Het
de westeljke bergpassen zich derwaarts be- bestaatuit 630//0 kiezelaarde,230/'0aluin-aarde,
geven. Dit laatste overschreed de lthône in 120/0 water en 1,250/0 jzer-oxyde,iszonder
102 vöör Chr., trok langs den linkeroever eenig bjmengsel onsmeltbaar en komt zeer
voorwaarts, doch werd door M arigs in een sterk overeen met zuivere,witte leem.M en
verschanstkamp aan den mond der Isère zoo vindt het op hetGrieksche eiland Argentiéra

goed ontvangen,datzjvandeveroveringdier (Cimolus),enhetwordtaldaareneldersgebruikt
legerplaats afzagen en in de rigting van Italië in de plaats van zeep,vooralt0thetreinigen
voortrukten.M ari'
tbsvolgdehen metzjnleger van wollen stofen.
op de hielen,totdatbtJ
'Aquae Sextiae (Aix) Cim on.Onder dezen naam vermeldenwj:
een slag geleverd werd,waarin de Teutonen
Cimon,den vadervazlM iltlades.Hj werd
eene geduchte nederlaag leden.Nadat Marius ten tjde van PislstratusuitAthene verbanalzoo Romeinsch Gallie tegen dien stam be- nen, en na zjn tertlgkeer doo1'de zonen van
veiligd had,snelde hj den proconsulQltintlts dien tyranvermoord?Omdatzjnajverig waIzatati'
tts Catqlus terhulp,diezichaan deEtsch ren op zjne overwlnning in de olympische
door de Cimbrische benden geweldig in de spelen.
Cimon,een kleinzoonvand0nvoorgaande,een
engtezag gebragt,zoodathjindenzomervan
102 Op den regteroever der Po w asterugge- zoonvanM iltéade&'
,eenderuitstekendsteAtheentrokken.In hetvoorlaarvan101tooghjechter sche veldheeren en der braafste burgers van
metM ari'
ss weder over derivier de Cimbren zjn tjd.Hj zag dedagenzjnerjeugdopeene
tegemoet,en bj Vercellae,nietvervan den treurige wjzevoorbjgaan,daarwegenseene
mond der Sesia kwam het toteen slag,die schuld van 50 talenten,die zjn vaderniet
metde verlzietiging derCimbreneindigde.Hun k0n betalen, de atim ie ofeerloos-verklaring
voetvolk streed metschilden,diedoorlangy ook op hem bleefrusten,en hj er zelf'
sinde
ketens waren verbonden,en hunne 15000rul- gevangenis voorm oestboeten,totdathethuw eters waren uitmuntend geeapend met helm , ljk zjnerzusterEèinieemetden rjken Calschild,harnas en speer.Hoewel zj de z0nen Jïtz.
&hem daaruitbevrjdde.In den oorlogmet
het stofin hun nadeelen een legervan 55000

X erœes gelukte het hem ,door m oed en beleid
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de gunst desvolks en de achting van Aristi- andering in de gemoederen,die gunstig was
&,
9 te verwerven. Beide werden vervolgens vool' Cimon. Men beschouwde hem als een
belastmet hetoppergezag overdeAtheensche geschikt persoon, om te onderhandt?len, en

vloot en maakten zich verdiensteljk door de daarPlvideszjnepartj,diegrxtendeelsgebondgenooten,die wrevelig waren op de La- sneuveld was,nietmeervreesde,deedhjmet
cedemoniërs, aan hunne zjde te brengen en gehuichelde edelmoedigheid het voorstel,om
alzoo aan Athene de hegem onie te bezorgen. hem terug te roepen.Nu kwam Cimon weder

Terwjl Aristides de zaken van hetbondge- teAthene (456),maareerstin 450werdvoor
nootschap regelde,bevond zich Cimon aanhet den tjd van 5 jaar een wapenstilstand geimon zich ten doel,om de
hoofd der zeemagt.Hj veroverdedevesting slotf,n.Nu stelde C'
Eion, zuiverde de Thracische kust van de
Perzen , tuchtigde de zeeroovers van het
eiland Scyrus, en keerde met het gebeente
van These'
ts naar Athene terug, alwaar nu

rust in Griekenland te herstellen ten einde

de vereenigde Grieksehe krjgsmagttegen de
Perzen te kunnen gebruiken: hj mogthet
eerst bereiken! toen de Perzen de Grieksche

ter zjner eer 3 zuilen in den tempelvan steden in Kleln-Azië bedreigden en Cyprus
Hermes (Mercurius)werden Opgerigt.Menvem veroverd hadden.Volgens Tltlœydidenstevende
meldt, dat omstreeks dien tpd ,$8o'pltocles met Cimon met200 sche/en naarCyprusensl
oeg
zjn eerste treurspel dool'de uitspraak van erhetbelegvotll'Citlum ,terwjlhjkortdaarna
Cimonen zjneonderbevelhebbers,die t0tbe- overleed (449) en devlûot0g dehoogte van
oordeelaars waren gekozen, de Overwinning Salamiseeneglansrjke overwlnningbehaalde.
behaalde opA eseltylus.Depogingenvan Cimon, Volgens Plutarekusnam Cimon n0g deelaan
om den strjdlustder AthenersOp te wekken deze zegepraal en stierfdaarna vö0'r Citium ,
tegen de Perzen in plaats van tegen de Spar- volgens eenigen aan eene ziekte volgens an-

tanen,leidde in 469totdebelangrjkeexpedi- deren aan eenewonde,nadathj opzjnsterftie naar Cariët Lycië, en Pamphylië en t0t bed bevolen had,zjn dood verborgentehou-

de beroem de dubbele zegepraalaan den mond den en met de vloothuiswaarts te keeren,van de Eurym edon, waarna Gmon n0g eene '
t geen ook door Nepos wordt verhaald.Vo1Perzische vloot van 80 schepen,die ter hulp gens het uitvoerig berigt van Diodôrn won
snelde,bj den eersten aanvalvernietigde.In Cimon in 450 weder een zeeslag bjCyprusen
468 verdreef hj de Thraciërsen Perzen uit een veldslag in Cilicië,veroverde in 449 n0g
den Chersonêsus, om aan zjnegeboortestad onderscheidene Cyprische stedenen wasJuist
gelegenheid te geven t0thetstichtenvan volk- voornemens, zich meester te maken van het
plantingen.De Thasiërs,die, even alsandere wèl-verdedigde Salamis,toen koningArtaœerbondgenootentin verzetkwamen tegen de0n- addt om zulks te verhoeden, gezanten naar
beperkte aanmatiging van Athene, overwon Athene afvaardigde,die onder alle voorwaar-

hj weliswaarin 465 vôôrChr.in een zee- den vrede moesten sluiten,terljldaarna de
slagj doch eerst na eene 3-jarigebelegering Atheners uit Cyprus, waar Ctmon inmiddels
was hj in staat,hen te dwingen,Om hunne overleden was,naar hetvaderland terugkeer-

vestingwerken te sloopen,hunne schepenover den.Hier werd de vlootvoogd en veldheer ter
te leveren,cjnstebetalen e1lvan hunnebe- aarde besteld en zjn grafmet een gedenkeeken versierd, hetwelk in de dagen van
zittingen Ophetnabjqelegenvastelandafstand tPt
atarcltusn0g aanwezig was.Athene had in
tedoen.W e1werd hj na zjnterugkeeraan-

hem een voortreFeljken burgerverloren,een
man,diein alzjne daden doorzuivereliefde
tot het vaderland em nooit door zelfzuchtgedreven werd. Na zjn dood kreeg de volkshem.Erger was de slag,d00l'Péricles aan de partj de overhand,en de Staat sneldezjn
aristocratische partj van Cimon toegebragt, ondergang te gem oet.Zie onder A tltene.
Cinal6a, o0k Sinalôa en Adf land ran
toen hj door Epl
tialtesaan denAreöpaguszjn
staat-en zedektlndigeninvloedontnam enalzoo Ost
imura genaamd?iseen Staatvan derepuden laatsten wetteljken steun der aristocratie bliek Mexlco.Hj lsten westenovereeneaanvernietigde. De ppgingen van Cimon Om den zienljke lengte door de Zuidzee,ten zuiden
maatregel van P :
-z.
ïcJ6.
9jdelte maken,deden door Xalisco, ten oosten door D urar o en
hem de gunst des volks verliezen.Vandaar Chihuahu en ten noordendoorSonorabegrensd
dat men hem voor een tjd van 10jaarin bal- en beslaateene opgervlaktevan1360D geogr.
lingschap verwees?toen de Lacedemoniërseen mjlen.De natuurljkegesteldheid van denb0Atheensch legerafwezen,hun doorCimongedu- dem verdeeltditgewestin 3 deelen,nameljk
geklaagd van hett'
eit,dathj,Omgekochtdoor
Aleœander, koning van Macedonië,zjneverovering op het vaste land niet verder had
voortgezet,doch zjne populaxiteitbeschermde

rende een Heloten-oproer ter hulp gezonden in de zandige kustvlakte,die nagenoeggeheel

d0risgedurendehetdroogesaizoen,maarbj
den aanvang van hetnattejaargetjde zich in
een groenen mantelhult,- eene hoogergelegene en vruchtbare landstreek met fraaje
bergvlakten ill het raidden des lands,-- en
eeu bergachtiggedeeltenaardezjdedernoorddapperheid opgewekt, door daden bew ezen, oosteljkegrenzen,gevormd doordehellingen
datzj hun leven veilhaddenvoorhetvader- der hoogvlakte van Anahuac.Ditdeelbevat
land. Dit laatste, in verband metden ramp- veel bosch,vruchtbare dalen en kleine hoogspoedigen afloop van den slag)bragteenever- vlakten. - De belangrjksterivieren zjn er
(460 vöörChr.).Hetisnietbekend,werwaarts
Cimon zich toen begaf;hj vertoondezichweder vöördfm slag van Tanagra (457),om in
de gelederen der Atheners testrjden,doch
daar men hem wantrouwde, verliet hj het
leger, terwt
jl zjne vrienden, doox hem t0t
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deRiode 1asCanas(Bayona),de grensrivier
Rosario,- delMazatlan,- delPiastla(alle
3 op den Sièrra Madreontspringend),- de
Ri0 Culiacan, de Ri0 de Ocroni,en de Ri0
del Fuerte,de grensriviernaar de zjdevan

bj 1650C.zonder zich teontleden tezamen

naar den kant van Xalisco, - de Rio de1 t0t eenekleurlooze,bj hetafkoelen in kris-

talljnen vorrn verstjvende vloeistof, terwjl

een gedeelte onder verspreiding van een aromatischen geur vlugtig wordtinwittedampen,
die zich in losse vlokken of dunne naalden
Sonora.
aan koeleplaatsen vasthechten.Verwarmtmen
Het klimaat is er naal'gelang der hoogte de cinchonine snelboven haar smeltpunt,dan

van den bodem ongeljk,maaroverhetge- Ontbindt zj zich,ammoniakalestofen vool'
t-

heel zeer gezond. De voortbrengselen des brengend, en verbrandt in de lllchtmet eene
er ietsachter te laten.In koudwalandszjn zeerverschillend van aard:debos- vlam *zond
.*
schen leveren erverf-en timmerhoutjvelerlei ter IS Zl
l Tveinig oplosbaar; geconcentreerd
httrsen en geneeskrachtige gewassen.Deland- sAlpeterzuur en zTvavelzuur hebben inkouden
bollw geeft er maïs,tarwe,gerst,stlikerriet, toestand geene oplossende ofontledende werkatoen, tabak en nagenoeg alle Europésche ki
ng op haar,doch laatstgenoemde?warm gegroenten en vruchten. Zeer vruchtbaar zjn brulkt, kleurthaar eerst bruinachtlg rood en
inzonderheid de hoogvlakten van het binnen- daarna zwart. Met zwavelzuur en loodsuper-

land, terwjl de bergstreek velenuttigedelf- Oxyde verwarmd, levert zj eeneroode zelfstofen en O0k edele metalen bevat.Debelang- standigheid, en metchloorwater en ammonia

rjkste mjn-districten zjn dievan Asilosde1 vermengd, wordt zj niet groen,zoodatzj
zich hierdoor Onderscheidt van de chinine.In
kouden alkohol lost zj weinig op,maarin
warmen des te beter,en deoplossingreageert
alkalisch.Vooralonderscheidtzj zich vande
chinine door hare onoplosbaarheid in zuiveren
bedrjven zjn erlandbouw,veeteelten mjn- aether.Zie voorts onder Cltinine.
ontginning.Hetfabriekwezen is ervanweinig
Merkwaardig zjnvoortsdecinel
tonine-zouten.
beteekenis,doch dehandelneemtervanjaar Alet zuren geneutraliseerd, vormtde cinchot0tJaar aanmerkeljk t0e,daar hj doorhet nine zoowel zure a1s basische zouten, die
bezit van eene uitmuntende haven - die van kleurloos,voor kristallisatie vatbaar enbitter
Mazatlan - zeer bevorderd wordt.De hoofd- van smaak zjn. Zzj lossen in water en in
stad van den Staat en de zetelvan den bis- wjngeestdoorgaansgemakkeljkerop,dande
schop is Cllliacan.- Hetvlel
tCinalôa,waar- overeenkomstige chinine-zouten,doch zj zjn
van de naam van dezen Staatafkomstig isy daarent
egen in aether onoylosbaarofnagenoeg
ligt aan de evenzoo genoemde rivier en aan onoplosbaar.Hunne oplosslng in water wordt
den weg van Culiacan naar Sonora in eene voortsdoorzuring-,wjnsteen-en looizuuren
vruchtbare landstreek.Niettemin is hetaantal hunne zouten wit, en geeft met eene goudinwoners aldaaraanmerkeljk verminderd.
oplossing een gelen neêrslag.Platina-chloride
Cinca (De) is eene rivier in hetSpaansche geeft een gelen, l
tristalljnen neêrslag,eene
koningrjk Aragon, en wel in de provincie lodium-oplossing kleurt hen bruin, en eene
Huésca.Zj OntspringtindeMidden-pyreneeën overmangaanzurekali-oplossiny groen.Zj 0nbj den M0lltPerdu,neemtde Ara,Esera en derscheiden zich van de chinlne-zouten doorIsuéla in zich op en stort na een l0op van21 dien de witte neêrslag,dooralkaliënontstaan,
geogr.mj1beneden Fraga zich uitin de Se- bj het verwarmen der vloeistof niet week
Rosario, Cosala,Copala en San José de Mulatos.
Men schat hetaantalinwoners op 250000,
en de hieronder begrepene Indianen behooren
t0t onderscheidene stammen.De voornaamste

gre nietvervandeplaats,v aarlaatstgenoem de w ordtalshars$in aether niet oplost,endoorrivier zich vereenigt met de Ebro. Met het dien de oplossingen in w ater noch door salbreede en diepe da1 der Cinca,hetwelk bj peterzuur zilver-,noch doorkwikzilver-oxyde
Bielsa een aanvang neemt,staat het dalvan troebol worden.Afen kandecinchonine-zouten
Gistain in verband,een der meest woestevan van de chinine-zolzten scheiden door middel
van aetherofvanchlorofbrme,waarindelaatste
deqeheele Pyreneeën.
oplossen en de eerste niet.Uit eeneOplossing
Clnchony,zie CMna (A% c).
Clnchonlne (cinchonium) is eene door der zw avelzure zouten kristalliseerteerst de
Pelletier en Carentouontdekteplantenbasisvan zwavelzure chinine,en wanneer men de neu-

den kina-bast,vooralaanwezig in den grjzen tralo oplossing met wjnsteenzuuren vervol-

en bruinenynaastgrooter hoekeelheid chinine
in den rooden en gelen en in geringehoeveelheid in dien van koningskina.De cinchonine,
door een alkaliM n haren in water opgelosten
toestandonttrokken,vertoontzich alseen witte,
kaasachtige neêrslag,die in droogen staateen

gens met dubbel-koolzuur natron vermengt,
dan daalt alleen de cinchonine naar den b0-

dem?terwjlde chinine opgelostbljtt.

Clncinnati is de hoott
lstad vanhetgraafschap Hamilton in den Noord-Amerikaanschen

staat ohio, een van deaanzienljkstekoop-

wit poeder oplevert.Uiteene verzadigde 0y- en fabrieksteden der Vereenigde Staten,en
lossing in heeten alkoholkristalliseertzj ln wordtdaarom de plfoningin van hetW esten''
kleurlqoze, doorzigtige, glanzige, vierzjdige genoemd.Zj ligt in den zuidwesteljken hoek

prisma'
s of in dunne witte naalden met een van den Staat, op den regteroever van de
sterk lichtbrekend vermogen;zj heeftgeen Ohio-rivier, nagenoeg aan heteinde van een
reuk en bjkans geen smaak,maar verkrjgt breed dal,in een halven cirkelomgevendoor
êerst later den bitteren kina-smaak,- voorts lage, m eestal met bosch begroeide heuvels,
i:zj bestand tegen ëelucht,watervrj,smelt en verheftzich op 2 terrasscn,van welke de
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bovenste omstreeks 15 Ned.elhooger is dan schi
edterin hiertoebestemdegebouwen(porkde onderste. De rivier verschaft er,schoon hot
lses) op eene zeerregelmatige wjze.Een
metaanmerkeljk verschilvan waterstand,in m 3n verbrjzeltzaet een spitsen hamer den
alle jaargetjden eene goedeaanlegplaats.Be- schedel van het dier, een tweede snjdthet
halve langs den kronkelenden waterstroom is den k0p af0nZ., zoodathet in weinige mide stad zeer regelmatig aangelegd metbreede nuten geheelschoon is.In hetgrootste slagtstraten,die elkander onderregte hoekensnj- htlis, dat 50 Ned.ellang!30 Ned.elbreed
den. De voornaam ste straat, Mainstraat ge- en 3 verdiepingen hoog ls, bevinden zich
naamd,loopt van de landingsplaatsderstoom- groote kelders, 2 keukens met reusachtige
booten noordwaarts door de geheelestad.Men ketels voor het uitbraden van vet,2 rookver-

heeft er vele fraajehuizen en grootemaga- trekken meteenehoogtevan3% verdiepingen
zjnen, maar o0k n0g ongeplaveide straten, enz., zoodat erin 3 maanden ongeveerQ milwaar de zwjnen i
n qrootetroepcn rondloopen en voor de zindeljkheidweinigbevorder1jk zjn.De nietlwste gedeelten derstad zjn
hoofdzakeljk door Duitschers bewoond,wes-

lioen Ned.pond vleesch gerooktenhetvleesch
en spek van 25000 varkens bewaard kunnen
worden. Voorts groeit in de omstreken der

stad eenezeergoede soortvan wjn.
halve zj den naam dragen van rLittle Ger- De stad is in 1789 door landverhuizers uit
many (Klein-Duitschlandl''.T0tdemerkwaam Nieuw-Engeland en Nieuw-lersey op deplaats
digste gebouwen behooren er het geregtshof van het toenmalige fort W ashington gesticht

(CourtHouse)in deMain-street,hetgebotlw en in 1819 metstedeljkeregten bedeeld.Ret

der Franklin- en Lafayette-bank m et eene aantalinwoners, dat in 1800 slechts2500beprachtige gaanderj van 8 Dorische zuilen, droeg, was in 1868 t0t 230000 geklomm en.

eenige kerken (men vindt er een 100-ta1), Hetstedeljk bestuurbestaateruiteen lordeene bazar, Onderscheideneschouwbuw
rgen,het
gebouw van het Cincinnati-collége, de geneeskundige school van Ohio en hetgebouw
van het Mechanic's Institution.Onder de W 0-

mayor,een syydicus(recorder)en 20 raads-

tenschappeljke inrigtingen bekleedt hetCincinnati-collêge (in 1819 gesticht)den eersten
rang, en daaraan is eene geneeskundige en
eene Juridische school verbonden. Voorts
vermelden wj het Jezuïeten-collêge van St.
Xaviermeteene boekerj van 7000dcelen,het seminarium derPresbyterianen (Laneseminary),- de W oodwardHighschool,- de

zen,die het in alle rigtingen naar de huizen
der ingezetenen brengen.Men kan h= rlangs
den spoorweg in 36 uur van New-York be-

dige wetenschappen,- eene sterrewacht, -

het oordeel der verbanning alsmede datder

leden. H et kllmaat is er in het algemeen
droog en gezond,en de stad wordtvan frisch

water voorzien door middelvan jzeren buireikçn.
Clncinnatus(LtlciusQuinctius)teenschitterend toonbeeld van oud-Romeinsche deugd
en eenvoudigheid van zeden en van een echt

reptlblikeinschen geest, was met zjn zoon

l
u Caeso een van devoorvechters der
geneeskundigy schoolvan ohio,- hetMecha- Q'aineti'
iërs bj hunne oneenigheden met de
nic'sInstitutlon (dehandwerkschool)meteene Patric'
bibliotheek en een natuur-en scheikundigka- Plebéjers.TOen Op zekeren tjd hetvolk de
binet,- de W esternAcademydernatuurkun- overhand behield en o()k Over QwinctinsCt
xedo
en eene kweekschoolvooronderwjzers.Voorts levering eener aanzienljke waarborgsom uitheeft men er onderscheidene instellingen va'n sprak, verloor Cinoinnat'
n zjn geheele verweldadigheid,zooals 3 weeshuizen enz.
mogen met uitzondering van een klein landCincinnati is voor den handel de groote goed aan de overzjde van de Tiber,hetwelk
stapelplaats van het westen,waareen groot hj eigenhandig bebouwde, om in zjne beaantal land- en waterw egen zich vereenlgt, hoeften tevoorzien.In hetjaar460vöörChr.
zooals het M iami-kanaal, hetwelk vandaar werd hj echter t0t consul gekozen, en de
voortloopt tot Defance, waar het met de deftige afkezanten,die hem de tjding daarW abash, die naar het Erie-meer vloeit en van bragten,vonden hem slechts halfgekleed
m et het Erie-kanaal verbonden is, en de Op den akker achter den ploeg.Metde klagt
Miami-spoorweg, die met een groot aantal Dz00 zaldandi
tJaarmjnlandonbebouwd

andere spoorwegen in verband staât.Eigenljk moeten bljvenl'' beval hd de belangen der
zjn aldespoorwegen in Ohio mazenvanhet huishouding aan in dezorg van zjnevrouw
zelfde net? zoodatde. voortbrengselendeslands en volgde de afgezanten naar Rom e.H ierbegemakkeljk de hoofdmarkt te Cincinnatikun- rispte hj van hetspreekgestoeltemetharde
nen bereiken, vanwaar zj langs de Ohio woorden den Senaaten de Tribunen,- den
worden vervoerd. Dageljks varen er stoom- eersten wegens ztine zwakheid,de tweeden
booten naar Pittsburg,St.Louis,New-orleans wegens hunne zucht t0t nieuwigheden.Hoeen de tusschenliggende plaatsen.
we1 hj zich met jzeren volharding verzette
De njverheid omvat te Cincinnatihoofd- tegen de invoering van de W et der twaalf
zakeljk stoomzaagmolens,machinefabrieken, tatblen,welke door hetvolk vurig gewenscht
jzer-, lettem en metaalgieterjelz, katoenfa- werd,moestditlaatstewegensdeOnpartjdige
brieken,zjde-weverjen,bierbrouwer/en,hoe- regtsglegiqg van den Consul erkennen, dat
den-,meubel-en kleederenfabrieken en vooral het ln dle dagen den bjstand der Tribunen
de varkensslagterj.Hetaantalzwjnen,dat naauweljksnoodig had.Toen na heteindigen
er jaarljks in degedaantevan pekelspek en van zjn consulaat,deSenaathem zochtover
gezouten varkensvleesch uitgevoerdwordt,be- te halen,om die waardigheidbj voortduring
draagtmeerdan % millioen.Hetslagten ge- te bekleeden,wees Cincinnat%œ op de duide-
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ljke uitspraken der weten keerde terugnaar wraakzuchtJegensdemoordenaarsvanMaelin
den maatregel doordreven, om hetvolgende
zjn ploeg.
Toen echter2Jaarlater(458 vöôrChr.)de faarkrjgstribunen methetgezag van consuls

consul L. Al'
llcl.
vop een veldtogttegen de in plaats van consuls te kiezen,hopende,dat
Aequers door deze in eene bergkloofwas in- die waardigheid hun ten deelz0uvallen,geen
gesloten,zoodateene schandeljke gevangenis van hen maarwelLuci'
tbsQF
ZI:JI:,eenzoon
V00r het Romeinsche l
us,t0tdegekozenenbehoorde.eger onvermjdeljk Vall Cineinnat'
usnogmaals achterden Een Jongere Z00n Van Cineinnatn ?die den
scheen,AEerd Cùtcùlnat'
ploeg wegyeroepen en t0t dictatorbenoemd. naam droeg van FïJI.: Qttinctius C%ndnnatlts
Terstond nep hj alle Tveerbare mannen Op Tdz
lz
lg
u,waseen dapperkrjgsmàn,maareen
het veld van Mars bjeen, verordende,dat weinig bedreven staatsman.In 430 vöôr Chr.
ieder zich Van 12 schanspalen z0u voorzient was hj consultegeljk metC.JùliusM ento,
stond reeds 0DA middernachtin de nabjheid maar tusschen die beiden heerschte eene z00
van het vjandeljke leger, en deed ditdoor geweldige vjandschap, datdeTribunen hen
die palen en door eene gracht Om singelen.D e noodzaakten 0Dà een dictator te benoemen.
Aequers beseften bj hetaanbreken van den Toen het regt hiertoe door het10taan den
dag hun hopeloozen toestand tusschen 2 R0- jongen Cincinnatn was ten deel gevallen,
meinsche legers en onderwierpen zich aan de kooshj zjn schoonvaderA.TP,
:JC
ZwZI.
:Tuberhardste voorwaarden.Cineinnatus ontzeide nu f
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legerplaats hj bestormde. In 427 werd hj
Van hetconsul
schap.Hj-zelfvierdeeenprach- wederom consul en in 525 een der 4 C0nSutiyen triomf,doch nam van den geheelen buit laire tribunen,doch leed toen met 2 anderen
nlets anders daneenegot
ldenkroon.Gedurende in den 00rl0g met de Vejerseenegeduchte
zjne dictatuur sprak hj zjn oordeeluitover nederlaag,waarna uVamertmsaIe-CJiC:.Nt0t diceene M nklagt tegen den tribuun Valeri'
us,die tator benoemd werd.Onder dezen echterherdoor een valsch petuigenist0tde verbanning kreeg hj zjn roem alsveldheer,daarhjhet
van Caeso aanlelding had gegeven: nu trof m eeste bjdroeg t0t de Overwinning in den

dien onwaardige een dergeljk l0t, terwjl
Caeso op eene eervolle wjze terllggeroepen
werd.Na verloop van 16 dagen legde Cineinllfl:zjnehoogebetrekking nederen keerde
terug naarzjn akker,die n0g langdennaam
droeg van rlletland van Quinetius.''
Metnietminderkrachtverzette hjzic'
hhet
volgendeJaartegen de Tribunen,diereedsin
het5deJaarhun ambtbekleedden en het gezag der Consuls ondermjnden,door hen in
het verzamelen der noodige krjgslieden voor
een 00rl0g tegen de Aequersen Sabjnen te

bloedigep slag bj Fidenae.
Cinclnnatus-orde (De)iseeneordeder
Amerikaansche Unie,die slechtskorten tjd
heeft bestaan.Na heteindigen van den vrj-

wapen,Om tegen devjanden 0l!te trekken,
en verklaarde,dathj-zelfzich ln devoorste
gelederen z0u plaatsen.Het aanschouwen van
dieaanzienljke schaar,waarbjzichvelegrjsaards bevonden,trof de Tribunenzoozeer,dat
zj nietalleen deligtingdernoodigemanschap-

verderdatzjnerechtgenootein hetverschiet
voor de deur derlandeljkewoning en door

het volgende Jaar af te treden,

schepen en de faam , Cineinnatus kroonende,
met de woorden rvirtutis praem ium socie-

heids-oorlog stichtten de oëcieren eene vereeniging methetdoel,om deverkregeneregten

te handhaven.Niet ten onregte noemden zj

zich rcincinnatussen'',omdate1k vanhennaar

zjngewoon bedrjfterugkeerde.op hetorde-

teeken, dat aan een donkerblaauw lint met
w itte zoomen gedragen werd,aanschouw de

men dan 00k het beeld van Qincinnatus,
belemm eren.Cincinnatus rlep deConsulsende die van 3 Romeinsche Senatoren het zwaard,
patriciërs m et hunne vrienden en cliënten te als teel
ten zjner waardigheid ontvangt, en

pen inwilligden,paar o0k gereed

slechts verlangden,dat hun aantalop
gebragt, hetwelk men hun op raad van
oinnatn veroorloofde.

landbouw-gereedschap om geven,een en ander
met het randsehrif
l romnia relinquit servare

rem publicam (Hj verlaatallesom zjnvaderland te beveiligenl'',en op de keerzjdebj
de rjzende z0n eene stad metgeopendepoort,

tatisCincinnatiinstlttltae1783 (Belooning der
dapperheid van het genootschap Cincinnatus,
N0g eenmaal- @ zjn 80stejaar(439vöör ingesteld in 1783).''In eene afdeeling naar
Chr.) -2-werd Cinœnnatus t0tdictator geko- de onderzjde zag men twee inêéngeslotene
zen,toen dePlebéjischeridderSpltriws.
M tzdlif
zd, handen die een hart vasthielden m et de
die gedurende een hongersnood koren onder woorden rEstoperpetua(Hetbljveineeuwigde Plebéjershad uitgedeeld,beschuldigdwerd heidl'' en het geheelwasomgeven doorde
van naar de koninkljkewaardigheid tedin- woorden psocieàs Cincinnatortlm , instittlta

gen.De grjze Cinânnatl
tsverscheenplotseljk A.D.1783 (Het yenootschap der Cincinnaln de volleprachtvan zjne dictatuurin het tussen, ingesteld ln het jaar des Heeren
midden des volks en ontbood Maelin voor 1783),'. Dit eereteeken z0u erfeljk wezen,
zich. Toen deze nu bj zjne pogingen om te terwjl eere-leden slechts voûr levenslang bevlugten gedood w erd, verklaarde de dictator noemd konden w orden.Dit voorregtvielaan
zulks als eene regtvaardige strafen hield de onderscheidene Franschezee-oëcierentebeurt,

Plebélersin bedwang.Niettemin washetge- die voor de vrjheid van Amerika gestreden
hgelevolk metzoo hoogeachting JegensCin- hadden. W ashângton w erd toteerstenpresident

cllllfrd bezield, dat, toen de Tribunen uit benoem d. De statuten derorde waren echter
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naauweljksuitgevaardigd,toenzichdaarteçen roode bloemen ,op de Canarische eilanden te

van allekantenuitdejeugdigeStatenkrachtlge vinden,en C.aânelloidesL.methemelsblaauwe
stemmen verhieven en het Congréshd dragen bloemen en afkomstig van de Kaap.W jkenvan ordeteekenen verbood,alsinstrjdmetden nen bj 0ns hetmoeras-ascltkruid ofde wilde

republikeinschen geest. Reeds hadden alzoo andl
jvie(C.palustris),hetwelk vooralop laqe
de Cincinnatussen den 3den Mei1783 te Phi- veengronden en drooggemaakteplassengroelt.
ladelphia t0t opheëng van hunne vereeniging
Clneriet of rulkanisch,
e Jdc/z,die zwart,

besloten,toen er een vlejend en erkenteljk
schrjven ontvangen werd van den Koning
van Frankrjk over het verleenen dierorde
aan zjne oëcieren. Hierdoor gevoelde men
zich verpligt, om de statuten te wjzigen,
nameljk de bepaling dererfeljkheid doorte

grjs ofwitvan kleuris,ontstaatuit;jngewreven lava en wordt door somm igevuurspuwende Aergen in z0o groote hoeveelheid uitgeworpen,dathetuitgebreidelandstreken overdekt en alleplanten en dieren doetomkomen.

Cinésias, een Grieksch dithyrambendichhalen en g00n0 nieuwe leden aan te nemen. ter uit Athene, was een zoon van den beop deze wjze moest de orde spoedig ver- roemden citherspeler Melesen gafdoorzjne
dwjnen,vooralook,daal'veleleden haaruit gedichten aanleiding, dat men alle hoogdraeigen beweging aoegden.De Fransche oëcie- vende en onzinnige poëzie met den naam van
ren droegen haar t0t aan het uitbarsten der dit
hyrambische''bestempelde.0qkdebljspelgroote Revolutie, doch in een veranderden dichters - Onder anderen Aristopkanes in de
W
o
lken'' en in de ,,vogels''- kozen hem
vorm, nameljk in dien van een gouden adelaar metuitgespreidevleugels,bovenwienskOp t0t mikpunthunnerspotternjen,en deredezich een lauwerkrans en op wiensborstzich naar Lyso,
ngeeselde hem in eentweetalredehetboven beschreven zinnebeeld bevond.Het voeringen.Yan zjneverzen isniets bewaard
hing in het linker knoopsgat aan eenblaatlw , geblrven.
met leliën versierd lint.Ditlaatste was een
Cm gulum isdenaam van een witzjden
zinnebeeld dervriendschap van Frankrjk en of katoenen snoer met kwasten aan de uitAmerika.
einden,waarmede de R.Katholiekenpriesters
Cineas, een Grieksch redenaar en staats- hun onderkleod omgorden pf, Z00 hette lang
man, afkomstig uit Thessalië en een leerling is,opschprten.Hetcingulum wordteenvoudig
van Demôstkenes te Athene,trad indienstvan van voren zaâmgebonden. Dat der ordenskoning Pyrrl
tus van Epirus en bewees dezen geesteljken is de breeden band,dieaan de

door zjne diplomatische behendigheid z00 zjdewordtvastgehecht,zoodatdebeideuit-

groote diensten, dat men verklaarde,dat de einden aldaar benedenwaarts vallen. Dit is
welsprekendheid van Cineas meex stedenvoor in den regelvan zjde en zwartvan kleur.
hem geopend had dan zjnekrjgsmagt.Toen Cinna.onderdezen naam vermelden wj:
den telg van een
ç Cornelius
Pyrrhn Italië wildeveroveren(280vöörchr.), N civ.

zond hj Cineasmet3000 man vooruit,doch
deed,overtuigd van de meexderheid der R0m einen op het gebied der krjgskunst,hun
doordienredenaardenvredeaanbieden.D ezenu
Tvistdoorzjnebehendigheid den Senaatgunstig v00r zjn aanbod te stemmen,doch de

Patridschen stam te Rome.Nadathjdewaardigheidvan praetorhad bekleed,Nverd hj in
den Bondgenooten-oorlog t0tlegaatbenoemd
en vervolgens, met toestemming van 8ulla#

hoewelhj t0tdienstegenstandersbehoorde,

voor hetjaar87vôôr Chr.met Cne
j'
us Ocflworene verklaring,dathj de bestaandeinnekklg van de hand.Btlzjn torugkeerver- z
klaarde Cineas aan Pyrrh'ws,dat de Rom ein- stellingen ongeschonden zouhandhaven.N aauoudey blinde Appi'
l
n C!J##1,
swees hethard- ri'
u.
%t0tconsulgekozen,hoewelonder de be-

sche Senaathem eene vergadering van konin- weljks had hj zjne betrekking aanvaard,
lûoreen tribuun deed aanklagen toescheen.LaterOntving hj een gezant- toen hj 8ulla t
schap, uit Rome naar Pyrrltns afgevaardigd, gen.Deze echter bekreunde zich durom niet,
vergezelde voortsdeRomeinschekrjgsqevan- m aar vertrok Ongehinderd,alsopperbevelhebgenen naarRomeen deedertevergeefsnleuwe ber in den oorlog tegen M itlteidaten, naar
voorstellen voor de vrede.VoordatPyrrhn Azië. Toen nu Cinna voorstelde,om M arinn
naar Sicilië vertrok,Averd Cineas derNvaarts terug teroeyen en de Bondgenooten,die het
gezonden, om er met de steden onderhande- burgerregt nlet bezaten,nietm eer als een af-

lingen aan te knoopen. Na dien tjd vinden zonderljke tribus het laatstte latenstemmen,
maar hen onder de overigetribusteverdeelen,
wj nietsmservan hem vermeld.
Cinerarla L.(aschkruid)isdenaam van ontstonderop hetForum een bloedigestrjd,
een plantenyeslacht uitdefamiliederzaâm- waarna Cinna afgezet en uitde gtad verdregesteldbloemlgen(Compositae);hetonderscheidt ven werd.In korten tjd echterverzamelde
zich door eennaakten bloembodem ,een enkel- hj ui
tdetroepenvanApjlœ Cllf
ztfi?
.
f.
s,die
voudig en toch sterk verdeeld omwindsel en Juist Nola belegerden,en ult die derBûndgeeen harig zaadpluis, en omvat een aan- nooten 30 legioenen bjeen,riep M ari'
l
a en

tal in- en uitheemsche kruiden en heesters, do overige ballingen terug en noodzaakte
van welke sommige in de tuinen a1ssierplan- RomeyOm zi
ch overte geven,waaroyterbelgs een
ten voorkomen.De fraaiste soorten zjngC. vrediglng der wraakzucht van M art'
er- nta

Herit.metfraaje,purperroode,wel- vjfdaagsch moordtooneelvolgde.op eigenge-

riekende,in trossen geplaatste bloemen,inde zag bekleeddehj metMariushetconstllschap
bosschen van Teneriûb groejend,- &.la- over hetJaar86vöör/chr.en deed na diens
nat@ XeHJ.,een heestermet schoone purper- dood Lucilt,n T'rtzlerl,sI'laccms en voorhetv0l-
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Cinnam us (Johannes), een Byzantjnsch

ambtgenoot kiezen.- Metlaatstgenoemdebe- geschiedschrjver,omstreekshetJaar1145 gehield hj 0ok in 84 hetconsulaat.op hetbe- boren,was notaris aan hetKeizerljk hofte
rigt, dat 8ulla uit Azië tertlgkeerde,maakte Constantinopel, veryezelde keizer Comnenlœ
Cinna zich gereed, om hem in Griekenland op onderscheidene relzen en veldtogten en be-

te gemoet te trekken, doch zjne soldaten schreefdaarna,diensgeschiedenisin 6boeken,
weigerden, hem te volgen, en bragten hem
in een oproer om hetleven;zie voorts onder
M ariue en Sulla.
Zvcïv: Cortl
elin Cïlwc,den zoon van den
voorgaande.Reeds vroeg nam hj deelaan de

doch slechts t0t hetJaar 1176.De eerstemaal
is datwerk naar een Vaticaansch handschrift

leverend!- C. Cassia Fr.Nees, diein China
en Cochlnchina in het wild groeitmet langwerpige) 3-nervige bladeren, - en C.dltlee
Nees in China en Japan te vinden,m aar nog

velhebberschap over de troepen,die hetFransche leger vo'ôr Arras van voorraad zouden
voorzien, verklaarde Ricltelleu zich daartegen

weinigbekend.VermoedeljkzalJava,alwaarin
1857alleeninBanloemaas200000kaneelboomen
zjnaR geplant,opdenduureenegrootehoeveelheid kaneelOpleveren(zievoortsolldeeKaneel).

x tzr.Nhad weldraeentegenzininhetbepieders-

meteeneLatjnschevertalingin1652teUtrecht
in hetlichtverschenen.Eeneverbeterdeuitgave
is die van dltFredz/: en d. Canye(1670).
zamenzweringen van zjn tjd,daar hj als Cino da Pistoja of eigenljk Guittone
Jongeling zich metden consulM..1>1344f
z:ver- Sinibaldi of Sinibuldi,een Italiaansch dichter
bond,om hetgezag derpartj van 8ulla 0m- enregtsgeleerde,werd in 1270tePistolagebover te werpen.Toen deze onderneming mis- ren,studoerdealdaarenteBolognainderegten,
lukte, nam htj de vlugtnaar Sertorin ,die werd hier baccalaureus in 1300,en bekleedde
zich in Spanje bevond,maarwerd doorbe- t0taan 1307eene betrekking bjlderegtbank
middeling van Caesar teruggeroepen en t0t in zi
jne vaderstad. Gedurende den bloedigen
praetor benoemd.Na hetvermoordenvan Cae- buryeroorl
ortusschen de ZwartenendeW itten
zcrverscheenhj Op hetForum ,alwaarBru- verllethj Plstojaen begafzich naardevesting
f?zs het diep geschokte volk t0tkalmte zocht Sambuca,waarIn
il%po Fer/tlddi,hetOpperte stemmen, beleedigde er de nagedachtenis hoofd der W itten,heerschappj voerde,dervan den veldheer in honende taalenwierp de waarts yetrokken door zjne toegenegenheid
teekenen der van hem ontvangene waardig- JegensdlensbevalligedochterSelrayyia,welke
heid teraarde.Hierdoorechterwerddemenigte hj 0ok n0g na haren vroegtjdigen dood in
op nieuw verbitterd, zoodat Lepidus hem in zjneliederen huldigde.Vervolgensbezochthj
bescherming moest nemen tegen hare woede. Frankrjk en keerde terug naarRome,waar
Y ild Corneli'
lts Cinna, 00n zoon van den hi
j omstreeks 1310 aSSOSSOr Yierd Van den
voorgaande. Wèl stond hj ill den slag bj senator Lodewj;k rloz Savoye. Hier voltooide
Actium aan de zjde van
doch hj hj zjn commentaarop hetwetboek,verwierf
werd laterdoorA%t
g%tstu.
nmetOngemeeneonder- hierdoor de dodorale waardigheid en hield
scheiding belegend.Niettemin nam hj,alseen nu aan onderscheidene hoogescholen, zooals
jverig republikein,5Jaarlaterdeelaan eene te Treviso,te Sièna,te Perugia,te Florence
zam enzwering tegendenKeizer.Zjwerdechter en zelfs teParjs voorlezingen overhetburontdekt,doch A'u-qlutus,na hem zjneondank- gerljk regt.In 1336 werdhj in zjnegeboorbaarheid te hebben verweten, schonk hem testad benoemd t0tgonfalûnière,doch hj oververgifenis en benoemde hem t0t consul.Na leed n0g vöôrhetaanvaardendezerwaardigheid
dien tjd bleefCinnagetrouw aan denKeizer. 0g den 24stenDecembervan datJaar.AlslierCinnam om um Blume ofkaneelboom isde dlchter verdient hj eene plaats naastDante
naam van een plantengeslacht, waartoe een en Petrarca. Zjnegedichten zjn meerendeels
aantalboomen behooren,die in dekeerkrings- aan de liefde gewjd en onder den titelvan
landen van Azië groejen. Lénnaen voegde DRime di messer Cino da Pistola (1559 en
hen bj hetgeslachtLalrus,waarvan ztjzich later bj herhalingl''Aitgegeven.Belangrjl
tis
echter onderscheiden door naar buiten open- 00k zjn regtsqgl
eerd w erk pluectura dom ini
springendehelmknoplesen doordeaanwezig- CynidePistorlosupercodice(1483enlaterl''.
heid van staminolen of meeldraden zonder
Cinq-M ars (HenriCoiëerde Ruzé,marhelmknoplesnaastde helmknqpdragendemeel- kies de),de rampspoedige gl
lnsteling van Lodraden.Dezegewassenbezitter
neen lederachtig, #e,
ln# XIIIendetweedezoon vandenmaar6-spletig bloemdek,hetw elk laterderbesvrucht schal
k Antoine Cofldr,markiesd'El at,werd
t0tbeker dient,en 12 in 4 rjengerangschikte geboren in 1620 en zag reeds als knaap zich
m eeldraden, van welke de 3 buitenste rjen door den cardinaal t
fe Ricltelie'
ltbenoemd t0t
volkomen zi
jn en viœhokkige helmknopjes kapitein van eene compagnie derKoninkljke
hebben,benevenseen vrj vruchtbeginselmet ljfwacht en t0t bestuurder van 'sKonings
een enkelvoudigen stamper.De kapeelboomen garde-robe.W eldra genoot hj degunstvan
dragen altjd-groene,lederachtige,schoonebla- zjn Vorst,werdoplgjarigenouderdom opperderen en in aren geplaatste bloemen.De be- stalmeester en klom ten t0p van voorspoed,
langrjkste soorten zjn C.zeylanieum .
Wrd.
yzl., weshalve decardinaalvoûr zjninvloedbegon
'
een bnom ,diete huisbehoortop Ceylon (zie te vreezen. Toen nu Cing-M ars buiten vooronder dezen naam) metviel'l:antetakken en weten van zjn eersten begunstigervan den
3-nervige bladeren,inzjn bastdeechtekaneel Koning de belofte ontvangen had van het been zorgde? dat hj zich met het commando
over de vrjwilligers,de gendarmes en deligte
ruiterjderljfwachtmoestvergenoegen.Cing-

en verklikkers-bedrjf,dathj tenbehoevevan
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den cardinaal moest waarnemen,zochteene en 's Keizers bevelen vernemen door bemidpartj te vormen, om den gehaten Richeliew deling van den aarsthertog Leopold rcs Oosten valte brengen,en poogde,toen hem dat felr#à, di
e t0tgouverneur der Nederlanden
niet gelukte, den Koning tegen den cardi- zou worden benoemd.Voorts werden zoowel
naal op te zetten door hem Opmerkzaam te aan Cinq-M ars als aan Bouillon door een
maken op diensgebreken en eigenzinnigheden, Keizerljk patent de rang van generaalen

waardoorFrankrjk uitgqutenhetKoninkljk eeneJaarweddevan 80000 ducatentoegekend.

gezag ondermjnd werd;Ja,hj ging zoover, om de hechte stad (Sédan)van hetnoodige
dat hj den Koning onbewimpeld voorsloeg, te voorzien,werden aan hare bezitters300000
om Rol
telieu uit den weg te ruimen.Toennu livresen verderebjstandbefoofd.Zonderwekoning Lodeto'
qk zjn gunsteling metkoelheid derzjdschetoestemmingz0unochSpanle,noch
behandelde,gafdeze gehooraan deinblazingen de hertog v@n Orllans vrede sluiten,terwjl
van zjn vriend Inontrailles,om den minister laatstgenoemde en al zjne aanhangers zich
door sluipmoord tedooden Hj verbond zich vjanden zouden verklaren van de Zweden en
t0t dat einde met Gaston 'pczl Orllans,den van alle vjanden desKeizersen desKonings
broeder des Konings, en Op verlangen van van Spanje. Men weet niet met zekerheid,
dezen 00k metden hertogran.
fpvillpii.Tevens ofLodewj;k XIII bekend wasmetdezeOverwilde men metSpanjein onderhandeling tre- eenkomst;wè1heefthj hetlatergeloochend,
den,ten eindebj mislukkingderonderneming doch zelfs Riclteléew was van meening, dat
vandaar gewapenderhand een invalte kunnen hj erstilzwjgendzjnegoedkeuringaangego
doen in Frankrjk.Bol
dllon moestinmiddels ven had.
zichbegeven naarzjnOpper-commandoinIta- De Koning, Cing-M ars en Rielteli- verlië,waartegen Cinq-M ars,die zulks vooreen
valstrik van den cardinaal hield,hem waarschvwde.Inmiddels werd FontraI
'JJ:.
:methet
ontwerp eener Overeenkomst naar Madrid gezonden, om er met de Kroon te onderhande-

trokken naar de armée aan de grenzon Van

Spanje.Perpignan werd belegerd,en debeide
eerstgenoemden bezochten het leger,terwjl
de cardinaal ziek te Narbonne moestachterbljven.Deafwezigheid van dezen verhoogde
len,en Cing-Marsvergezeldeden Koning op hetaanzien van den gunsteling;tevenspoogde
eenereisnaar Catalolld.Hj hield zichindie Cing-Marsdooromkoopingdekrjgsmagtaan
dagen bezig meteen drietalplannen,vooreerst zjne zjde te brengen,doch werd verraden
om den Koning metalle middelen van listen door den lateren maarschalk von zgcA- àerg.
overreding te bewegen tOt het besluit, om Reedswankelde hetgezag vanRolteli- ,maar

den cardinaalte ontslaan,- vervolqensom
dezendoorsluipmoorduitdenwegterulmen,en eindeljk om doorbemiddeling van Gaston
een gewapenden invalin Frankrjk teveroor-

zaken en hierdoor Rieltelie. te doen vallen.
De Koning scheen inderdaad nu endan gehoor
te geven aan de wenschen van Cinq-M an ,
doch in een volgend Oogenblik was Riolteliew

hem wederonontbeerljk.TeLyon wistCinqA lr.
s onder anderen de FrJ/
PW6,Overste der
musketiers,t0thet tweede plan overtehalen,
en deze was bereid om hette volbrengen,

toen de Franschan bj Hennecourtdenederlaag leden,gevoelde deKoningwederbehoefte
aan den steun van dien staatsman.D eongesteldheid van dezen nam inmiddels toe,en

hj begaf zich naar Tarascon. Cing-Mars
vermoedde nu wel, dat hj verraden was,
maar bleefnidtemin teNarbonne,totdathj'
den14denJunj1642metdenhertogrllBonillon
en eenige anderen,onder welke de 7'/zpfz,bestllurder der Koninkljke boekerj en zoon
van den geschiedschrjver, zich bevond, in
hechtenis genomen werd. W eldra was hj
zöô moedeloos, dat hj in de gevangenis
eene bekentenis aiegde aan de bezoldigde
handlanyers van den cardinaal.De Tlo?
zwas

mitsopuitdrukkeljk beveldesKpnings,endit
was in behoorljken vorm niette verkrjgen.
O0k de Oëderen van 2 regimenten,dool
'hem
in Auvergne geworven,deed hj overkomen, voorzigtlger, doch Gaston gaf uit eigen been de dood vandencardinaalw erdvastgesteld. weging een afschrift over van het tractaat
Men wachtte alleen op de komstvan Gaston md Spanle. Cing-Mars ontkende aanvankeljk
en Bouillon,die echter opzetteljk wegbleven. alles, wat hem met gevaar bedreigde,m aar
Tegeljkertjd had I'
ontrailles te Madrid het de getuigenissen van Orllans en Bouillon be3de plan behartigd en de overeenkom stgetee- wezen,dathj zich metden vjand desvaderkend, waarbj alshoofddoelgesteld werd het lands verbonden haden alzoo desdoodsschulsluiten van een billjken vrede tusschen dig was.Daar men nietkon aantoonen,dat
lf iets geweten had van de overeenFrankrjkenSpanje;erz0uvoortsnietsgeschie- de 7'Ap'
den ten nadeele der regérende huizen,maar komst met Spanle,wist Rlqltelieu op eene
Sqanje slechts 12000 man voetvolk, 5000 listige wjze Cing-M ars,door hem bj volle.
rulters en eene aanzienljke S0M3 vool-het dige bekentenishetuitzigtopgenadetegeven,
werven van troepen gereed houdentbenevens tevernederen t0teenverradervanzjnvriend.
zwaar geschut en mondbehoeften)terwjlhet Dientengevolge eischte de proeureur-generaal,
leger we1 voor zich zelf zou zorgen zoodra dat Cink-Mar.
î en de 7'lt??f,schuldig bevonden

het de Fransche rrenzen Overschreden had.
Alle vestingen, d1e men in Frankrjk veroverde, zouden aan de partj van den hertog
van Orllans worden afgestaan, waarna deze
maandeljks Ongeveer 20000 gulden en het

aan de misdaad van gekwetstemajesteit,van

alle ambten,bedieningen en waardighedenvervallen verklaard, van hunne bezittingen beroofd en ter dood veroordeeld zoudenworden.
Ten opzigte van de r#P?4,die enkelmet het
opperbevel oYer de troepen s0u Qntvangen tractaat was bekend geweest)stemden van de

CINQ-MARS- CIRCAEA,
13 regters 11 voor de doodstrafen 2 voor de tillo da Penha,0Pn gebouw van graniet,op
galeden,en van dezetwee voegde zich ver- de plaats van het voormaligkloosterdaPenha

volgens n0g één bj demeerderheid.op denzelfden dag, toen het vonnis geveld was,
werd hetvoltrokken,nameljk op den 12den
September1642.Debeidejongemannenstierven met moed.De hertog van .ftlzrïllpp verzoendezichmetdencardinaal,enboettezjne
schuld door zjne vesting Sédan aftestaan.
De karakterlooze Koning Bprpngnieteensvoor
zjn gunsteling in de bres,maarverheugde

gebouwd,en in zjne nabjheidhetkurkklooster Santa Crt
lz, alzoo genoelnd, omdat de
wanden der in de rots gebouwde cellen er
t0t wering der vochtigheid met kurkplaten

zjn bedekt.O0k isereenegrootekweekerj

Van buitenlandsche boomen.
Den 22sten
Augustus 1808 werd er door Dalrymple a1s
gevolmagtigde van Engelaud en Junot als ge-

volmagtigde van Frankrjk eeneconventiege-

er zich in,datdecardinaalhemzelvenwelver- sloten,die de ontruiming vanPortugaldoorde
gifenis wilde schenken. Cinq-M ars viel op Frapschen ten gevolgehad.
zzsarigen leeftjd a1shetslagtofervan eene Clnyras,een Grieksch held,door(lezauintrigue, die, ware zj gelukt, ougetwjfeld gen der dichters gehuldigdjwas afkom stig uit
den magtigen Roltelie'tçhet schavothad doen Cyprus, een gunsteling van Apollo, koning
beklimmen.Hetwaseen strjdOm hetvoorregt en priester van VenustePaphospwelkelaatste
van den zwakken Koning te beheerschen,en betrekking erfeljk bleefin zjn geslacht.Vo1-

van beide zjden werden geenemiddelen ge- gens anderen was Ciliciëzjn vaderland,en
B
yaard, om het tebehouden ofteoverwel- stichttehjvervolgensopCyprusdestadPaphos.
dlgen.Die gebeurtenissen hebbenstofgeleverd 00k wordthj welvooreen zoon vanApollo
voor den keurigen roman van AlfreddeFkl:
y en Amatltna !ehouden.Omtrentzjneverdere
nCinq-MarsouungconjurationsousLouisXIIt''. lotgevallen zpn de berigten desgeljks zeer
Cinquecentlsten , zie Italiaotsehe àVA
Z:J
en letterkunde.
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steden,
die in Engeland op de kustvan Kent en Sus-

verschilleY .

Ciottoli noemt men in Italiëdelfstolen,

die door overstroomingen enz.van hare 00r-

spronkeljke plaatsen zjn weggevoerd,- dus
in het algemeGz gerolde dfeewes. Eene soort

sex tegenoverFmnkrjk gelegen en vandruk- van ciottoliofeigenljk deaarde,waarin zj
bezochtehavensvoorzienzjn,nameljkDovery zich ontbindt, wordt in de Omstreken van
Sandwich, Romney, Hithe en Hastings. van Reggiot0tbemesting derweilandel
zgebruiki.
deze waren 22 kleinere havensteden,zpoals Deze heefteene steenroode kleur en vormter

W inchelsea, Rye enz.
, afhankeljk.Koning belangrjkelagen.Dedaarinaanwezigeciottoli
Joltn schonk aan die 5 steden wegens haxe hebben de gedaante Van langwerpig-ronde
belangrjke ligging Footevoorregten,terwjl kiezelsteenen maar vallen t9t gruis,zoodra

zj daarentegen in leder Jaar gedt
lxende 40 zj aan deluchtzjn blgotgesteld.
d
agen 80 schepen op eigen kosten in gexeed- Cipollina isdenaam van een ijnkorreliheld moesten houden.Decommandantvanhet gen, met glimmerblaadles vermengden kalkslotte Dover wasgouverneurdiexhavensteden steen, die fraai gepoljst kan worden.Men
en bekleed m et den titel van pluûrd warden vindthem in Saksen,M oravië,Silézië,Italië,
0fthe cinque ports''.Hoeweldiehaven,stegen- Frankrjk,Zweden enz.
woordig meerendeels verzand en vnnr het
Cippus, een Latjnsch woord, hetwelk
oorspronkeljk doel - hetbergen eeneroom paalbeteekent,was bj deRomeinen denaam
logsvloot- onbruikbaargeworden zjn,heb- van vierkante zuilen zonderbasis ofkapiteel,
ben de steden nog eengedeeltediexvoorxegten doch van een opschrift voorzien,zoodatzj
behouden.Hiertoe behoortonder andexen, dat veelalt0tgrensmerken,wegwjzersengrafgeafkevaardigden van dezestedenbjhetkroonen steenten dienden.
van
h den Kgning den ttoonhemeldragen.V00rCipriani (Giovanni Battista), een Itaeen w erden ook door elk diex kleine steden liaansch schilder en graveur, werd geboren
2 afkevaardigden naarhetParlementgezondeny te Florence in 1732,ontvïng zjne opleiding
doch d00<dereformbillvan 1832verlorenR0m - te Rome) en verwierf weldra grooten roem .
neyenW inchelseahetkiesregt,terwjlHitheen In 1754 begafhj zich,op uitnoodigingvan
Rye slechts één vertegenwoordïger benoemen
De betrekking van 2,L0rd warden'' bestaat.
n0g en istegenwoordlg eene sinectlre vaneen
der hooge Hnf-ofStaatsambtenaren. W dlinylon
heefthaax o0k bekleed in 1829,zonderevenwe1 het daaraan verbonden tradement - dat
van 3000 op 1025 pond sterling is gedaald-

lord Tiïney naar Londen en werd erlid van

deKoninkljkeAcadêmie.Hjoverleedin1785,
ofvolgens Lanzi in 1790.T0tzjnegrootste
kunstwexken behool'en deplafond-schllderjen
inQueens-houseteLandsdowneninMelbourne(thans Y0rk-lhouse.Vervolgensteekende hj
veel voor graveuxs en behandelde 00k zelf
te willen trekken.Hetambtsverbljfvan dien metgrootebekwaamheiddegraveernaald.Zjne
Lord''isW almer-castlebtjDover.
teekening is correct en edel,en men zietinal
Cintra, eene kleine stadindePortugêsche zjne werken den smaakvollen beoefenaar der
provineieE stremadura, ism erkw aaxdigwegens antieke kunst. Voor den rorlando Furioso''
hare bekoorlt
jke ligging aan de noordeld
'ke van Ariosto heeft hj eene reeks hoogstbevalhelling derSièrra de Cinh'
a (MontesLllnac)j lige kopergravures geleverd.
die slechts600 Ned.elhoog is.Zjisomgeven
Circae@ L.(stevenskruid) isde naam van
door prachtige buitenplaatsen, en bevathet een planlengeslacht aitde familie der Onagrazomerverbljfvan hetVorsteljk huis,hetCas- rieën;hetonderscheidtzichdooreen z-bladigen,
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boven het vruchtbeginsel geplaatsten kelk,
eene bloemkroon van 2omgekeerd-hartvormige
bloembladen, 2 met deze afwisselende meeldraden ee
neat
steo
ke
al
rj
ig
kki
nn e
oemv
velh
rb
ve,
ndze-ho
kr
uig
denzaaddoos,
m et
ovale, tegenovergtlstelde bladeren en witte,
introssfangeplaatstebloemen.Demeest-bekende

en van de Oceanide Perseis, eene zuster van
Aeëtes, en bewoonde het eiland Aeaea op

geplaatste bloemen meteen roodachtigenkelk
0n witte of rozenroode bloembladen. lleze
kleine plantisin EuropaenNoord-Amerikaook in 0ns Vaderland te vinden.Voorheen

uit Onder bevel van Et
tryloeltus Om hetland
te verkennen. W eldra keerde de aanvoerder
alleen terug en verhaalde, dat Ciree hem in

de kustvan Italië,waar zj in eenbekoorljk

da1 een kostbaar paleis had gesticht, door
tamme leeuwen en wolven bewaakt.Hierbragt

zi
j den tjd door met weven en zingen en
werd erdoor4berg-enriviernymphonbediend.
soortishetgemeent
s/elzz
lt
vlhrzlit
/(C.lutetianaL.
)' Gedt
lrendezjneOmdolingen bereikte Odysse'
us
met spits-eironde, getande bladeren,in aren (Ulysses)00k diteiland,enzondereenebende
haar paleis ontvangen en metgeurigen wjn
werden hare bladeren (F0lia Cireaeae)in de rjkeljk onthaald had; later echter had zj

geneeskunde gebruikt, en m en besc,
houw de hen, door ze met haren tooverstaf aan te

dityewasalseen toovermiddel.

raken,in zwjnen veranderd.Hj alleen was

Clrcars noemt men ill Hindostan in het aan datgevaarOntkomen,omdathj denwjn
algem een zulke landschappen,welkenietdoor niethad aangeroerd.Terstond begafzich Odyseennabob,m aardooronder-stadhoudersworden
bestllurd. Eenige circars te zamen vorm en
eene provinde. De Nortltern Ciroarsbehooren
t0thet Britsch-TndischepresidentsehapMadras;

SeI.
Saan wa1terbevrjding van zjnereismakl
ters,en ontvingonderwegvanHermes(Merctll'
ius)inlichtingen omtrentdewjze,waarop
hj zich tegen de lagen van Ciroe beveili.

zj vormen een kustgewest, dat 100 geogr. gen lton, alsmede eene plant, w aardoor
mjl lang en 22 geogr.mjlbreed iseu de hj in staat werd gesteld, om zjne mak-

5 Britsche districten Gantoer, Masllipataln, kers te verlossen. De tooverdrank van C'lree
Radsjamandry, Vizagagatam en Gandsjam had dan Ook op Odysseus geen vermogen,
bevat.De kust heot er ln hetztliden die van en toen hj voorts,volgensden raadvanHerGolconda en meernoordwaartsdievan Orissa. zzled,haa.
r met het blanke staalbedreigde,als
De eerste is zeer vlak,de laatste rotsaohtig wilde hj haardoorboren,zwoer zj meteen
en steil.In het zuiden begint op 10 geogr. heiligen eed,dathem geen ltwaadwedervaren
mjlvan de ltust de bergstreek,die zieh ter e11zj zjnereismakkerst0thunnenatuurljke
hoogte van 550 Ned.elverheft en uit gneis, gedaante terugroepen zou. Circe vatte eehter
syêniet,graniet,kalk enz.bestaat.De bodem ztllk eenevurigegenegenheidopvoorOdyssens,

bevat er veeljzererts,en in dedsjongelsof dathj er een jaarmoestbljven.Zj schonk,
digtbegroeide kustvlakten htlisvesten ergroote hem 2 zonen,Ayrins en Latinns.T0en hj
tjgers,hyaena'
s,wolven,sjakals,wildezwj- wilde vertrekken, haalde zj hem over olu
nen enz.De grond,door de Krisjna en de eerst naar de Onderwereld tegaanen Tiresias
Godavery besproeid, is er ongemeen vrt
lcht- te raadplegen, ewa
na
daar
de zj hem
rmena
devoor
hj isnpedlt
l
baar. De voornaamste az'tilkelen van tlitvoer al de gevaren,
zjnerkatoenen Arabischegom.Deinwoners, zotl te worstelen hebben.

ten getale van Omstreeks 3 millioent zjn

k ekom st

Circe,de 34ste planetoïde,zie onderAstl-

m eerendeels Hindoe's,en in de steden w onen roiden.
er ook Mohammedanen en eenige Christenen.
Circello , voorheen Cl
reaeus pzpzl,
s of Ciram genaamd, een gebergte
De inboorlingen behooren er t0t 2 stammen, cefxvl pl'omontori'
de relinga en de Oeria (Orissa),diete voren m et eene kaap in M idden-ltalië,ten westen
door de Godavery waren geseheiden, maar van Ten'acina, verheft zich ter hoogte van
zich later vermengd hebben.- D eM oham me- 500 Ned.el en geljkt il1 de verteop een
danen verschenen er in de 15de eeuw ,en in eiland,hetwelkmenoudtjdsvoordewoonplaats
1571 was het land onderworpen aan den Sjach van Ciree hield.Hetgebergte bestaat tliteene
van Golconda.In 1687 veroverde Aqreny Zeb kern van kalksteen,dieaandelandzjdeonder
dit gewest,in 1752 kwam het in demagtder slib en rood zand verboxgen,aan dezeezjde
Franschen, en in 1794 eindeljk in die van stell, en voorts van vele grotten en holen
Groot-Brittanle. De hoofdstad is thans Masu- voorzien is. Het gebergte is bedekt m et een
lipatam .
heerljken plantengroei,meteiken-enmastik-,

Circassië,zie Tqlkrkessiè'
.
citroen- en oranjeboomen,metopuntia's,agaCircassienneisdenaam vaneenegeweven ve's,granaat-en St.Jans-brood-boomen,laustof,wier schering uit w0l Of katoen en wier rierboomen en dwergpalmen; o0k leverthet

inslag uitw0lbestaat.Zjwordtveelalgebrtlikt heerli
jke vjgen en een uitmuntenden wjn.
t0thetvervaardigen van zomerjassen,vestent Geen wonder alzoo,datmen het weleer als
mantels?omslagdoeken enz.- Ook geeftmen den zetelernextoovergodin beschouwde.
dien naam aan eene half-zjden stof,dieop
Circenslsche spelen (elreenses of ludi
))gros de Tours''geljkt en gekeperde strepen cïrcezàyed), a.
lzoo genoemd naar den Cireus
van'eene andere kleur heeft. Beide w orden ()f de plaats,waar zj gehouden werden,is

vooralin Lyon en in Zw itserland - deeerste do naam van worstelingen enkampspelen,di0
ook in Bohemen en Saksen - vervaardigd. te Rome op hooge feesten werden vertoond
Circe, eene tooveres der fabelleer, door of00k w elaangerigt doorhoogestaats-am bteH omerus rde fraai-gelokte en zoet-zingonde'' naren bj hetaanvaarden hunnerbetrekking.
heidde di0 spelen naar de namen
genoemd,waseenedochtervanHellos(deZ0n) Men ondersc,
V.
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der godheden of we1 der gelegenheden,ter de linker-zjde)zoodatmen despina (d0midwiereerezj gegeven werden;men hadalzoo delheining tusschen debeideeil
xdpalen)aanc
1(
!
Cireenses d'p/llt
v:t
:, Florales, Cereales,Sc- uiteinden een weinig links had gebogen,om
turnales, B@eeltanales en Saeenlares. In het er de l
'jders, die aanvankeljk naastelkaâr
algemeen werden die feesten bj deRomeinen reden, wat m eel'rtlim te te geven.De kunst
op veel grooter schaal gevierd, dan de van den wagenmenner bestond, behalve in

hippodromien (paarden-wedrennen)bjdeGrie- hetsnelle rjden,daarin,dathj z0odigtm0ken, en men mag ze beschouwen a1s zinne- geljk bj demiddelheining bleefen zoo kort
beelden van de magt,daarna van de weelde mogeljk om de meta zwenkte. Bj geljke
en eindeljk van de verdorvenheid Van het snellleid k0n hj reedshierdoorden prjswinRomeinsche volk.De godsdienstige beteekenis nen. Kwam hj zjnemededingersvoort
lit,dan
dier spelen geraakte echter meer en m eer op verwjderdehj zieh echtervan de spina,om
den achtergrond,toen aanzienljke Romeinen mette m eer zekerheid den draairondom den
zieh bejverden,zulke feesten te geven,ten eindpaal te nem en. Ieder rit vereischte een
einde de gtlnstdes volks te verwerven.Inden zevenvoudigen 0mloop Om de meta!en hj,
eersten tjd waren zj voorzekerhooggewaar- die daarna het eerst de streep berelkte,die
deerde feesten, doo1' de Koningen ingesteld, t0t aanvangsljn hadgediend,werd a1s overin de dagen der Reptlbliek enkelvolks- winnaar beltroond. Toch stond de zegepraal
vermakeljkheden,Om demenigteineenegoede in den Circus0p verre na nietln zoohoog
stemming te houden.Tevens breidde het aan- aanzien alsdie ln de olympisehe spelen,ja,
tal spelen zich uit zoodathett0t7 verschil- erwerd op eerstgenoemdein laterentjd eene
lendesoorten klom.Hetbegin van hetfeestwas qel
deljkebelooning gezet,weshalvedelaatste
een plegtige Optogt van het Capitool door de rlt ook degeld-rit (missusaerarius)genoemd
stad naar denCircus(pompacircensisl)waarbj werd. W ashetaantalritten grooterdan vtjf,
hetwereldbeheerschend Rome al zjn luister zO0 verminderde men hetaantalomloopenvan
ten toon spreidde.De standbeelden dergoden, 7 op 5.D 0or A '
ayltst'tts w ertlvoorts in plaats
op prachtige wagensgeplaatst ofop deschotl- van het4-span hetG-spaninzwanggebragt,dersgedragen,openden den optogt;dan volg- en in lateren tjdspandemen ook herten,Ja,

den de wagensen paarden,voordenwedstrjd zelfsleeuwen,tjgers)olifanten,kameelen en
bestemd,daarna dekamyvechters,deoverhe- honden voor de wagens.Alsgekroondevrienden en depriesters en elndeljkdeoFerdieren. den van den wagenritvindenwjvooralNero,
Nadatmen eenigemalenderondehadgemaakt
door den Circus,werd eeneOfferande gebragt,
en op een teeken van den praetor ot'van een
ander overheidspersoon namen de spelen een
aanvang.Onder deze bekleeddehetwedrennen
van paarden (cursus equorum)en voaral Van
2-, 3-en 4-spannen voor wagens öe eerste
plaats.Om devolgorde werd geloot0n daarna

Vitelli'
tts,Domilian'
us,Commodlts, Caracallaen
Relioyabalns vermeld. - Behalve den paardenwedren had men er v00r en na rvxmnastische SP0len'' vooral worstelingen en vuistgevechten - eene soortvan tournooi (ludus

Trajanus) Ofeen spiegelgevechtte paard,/)een strjd van wllde dieren'',hetzj onderling hetzj tegen mpnschen,hoeweldezedoor-

plaatsten zich de eerste 4 in de carceres (wa- gaansin hetamphitheaterplaatshad,- rvoet-

genschuren),Om erhetteeken aftewachten. volk-'' en rruitergevechten''1 zoow el man
Datviertal,hetwelk één rit(missus)vormde, tegen man a1s bende tegen bende, - pzeeonderscheidde zich door even zooveelverschil- gevechten'',die echterlaterin afzonderljke,
lende kleuren, wit, rood, groen en blaauw : daartoe geschikte inrigtingen gehouden wel'waarbj keizerDomitian'
uslaterdegoudenen de den#- en rtooneelspelen''.
purperen kleur voegde.Iedere kleur hadhare
In den Circus verdween tegeljk met het
voorstanders onder het volk. Veelalwerden karakter van hetRomei
nsche volk de 4r00ter 25 ritttan achter elkander gedaan. D e paar- heid van Rome.Verwierfmen er reedsm de
den waren doorgaans dieren van hetedelste dagen der Republiek de volksgunst)in het
ras en lang te voren geoefend.Vooralmoest tjdperk derKeizersbepaaldezich hetellendig
het paard aan de linker zjde,wegens het overschotvan hetvoorheen zo0 krachtigstaatzwenken om deneindpaal(meta),goedgedres- kundig leven der Romeinen t0t den Circus,
seerd w ezen. De circensische wagenmenners zoodat Jurenalis hethartstogteljk streven der

(agitatores)kenden geenanderbedrjfenwaren menigtenaarvermaak metdezewoorden beaanvankeljk grootendeelsslaven,terwjllater schrjft:pDuastantum resanxiusoptt,panem
aanzienltjke Romeinen en zelfs Keizers in en Circenses!(zj vraagtmetgretigheidslechts
die hoedanigheid deel namen aan de spelen. 2 zaken,nameljk brooden CircensischespeZj droegen een kortgewaad zondermouwen 1en!)''.Reeds in hetmidden van den voorat'
en om woelden het bovenligchaam met breede gaanden nacht snelde men naa'
r den Circus,
banden. D e teugels der paarden werden om Om ereenegoedeplaatstebekomen;Cal
Qltla,

llet lj'
f vastgebonden,zoodat zj de handen
vrj hielden,om hen te besturen en aan te
moedigen.Zj waren voorzien van een mes,
om ,in gevalvan nood,de teugels aanstonds
te kunnen doorsnjdel
z. Het signaal of aanvangsteeken werd doorhetzwaajen van een
witten doek (cretatamappa)Ofdoureentrom-

bj zoodanige gelegenheid door het straatru-

moerin zjherustyestoord,lietdemenigteer
metgeweldweêruibagen,waarbjveelvolken

meer dan 40 ridders en deftige Rom einsche
VrotlW en 0D3 het leven kwam en.O0k in de
Rom einsche wingew esten werden Cireensische
spelen ingevoerd, en de wedrennen bleven

petgalm gegeven.Men reed van deregter-naar n0g lang na den valvan hetW estersche Kei-
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zerrjl
tbestaan;Ja,erwerden er in 1204,na plaatsen droegen den naam van pvomitoria
de verovering van Constantinopel dool* de (uitbrakersl'. Prachtig was vooral de loge
Vonetiërs, dool, deze aldaar gevonden. Ten voor den Keizer en zjn gezin, rpulvinar''
laatste heeft het Christendom aan dergeljke genaamd.Hetaantalingangenwas3,nameljk
feesten en spelelleen eindegemaakt,hoewel de hoolklpoort (porta triomphalis),derporta
zjin den Jongstentjdwederlnzwangschjnen libitinaria'',door welke de dooden en gewonte kgmen. De beeldendekunstheeftechter den werden weggedragen, en een 3dein het
op bas-relièfs,vazen,muntcn enz.menig tafe- middentusschende12wagenschuren(carceres).
reeltlitdrn Circusvereeuwigd.
Vöör deze carceres had men de afrjplaats
Circulerend m edium ,zie Geld.
(oppidum),en zj zelvevormdeneenekromme

Circum polaire sterren zjn inhetalge- ljn,om hetverliestevergoeden,datdemeest
meen die, welke in de nabjheid van eene reqtsgeplaatsteandersljdenz0u doorzpoveel
de< polen Vall den aequator st
aan2 en 00k rulmer zwaai Om d(tmeta (eindpaal)te mawe1 de sterren , die ml
nder dan 1 van de
@*
poolster verwjderd ZlJ11.. Doorgaans echter
geefï men dien naam aan de sterren,die vooleene bepaalde standplaats altjd in een kring
om dep001 loopen zonderooi
tondertejaan.

lten, dan de overiqen. Ttlssehen de beide

den afstand van de Poolster t0t aan den
horizon.

zitplaats van den praesidérenden praetor.Aan
debeide uiteinden verrezen ertorens,opwier
trappcn ruimte was voor muzikanten. De
wagenschuren en torens waren met schilderjen versierd.Tussehen de wagenschuren en
de eerste meta werd vôôr den 3anvang Van
den rit eene witte ljn getrokken,Waal'de
Wag'ons stand hielden en door de moratores
(tegenhouders) in het gelid w erden gebragt,
en die ljn washet doelvan den zevenvoudi-

eindpalen bevond zlch eene heining, spina
genaamd. De wagenschuren waren overwelfd
0n daarboven bevonden zich plaatsen voor

de toeschouwers, aanvankeljk voor de conHetisderhalvedujdeljk datzj alle blnnen suls; later bevond er zich 0ok het cubiden kring liggen,wions straalgeljk isaan culum principis tde Vorsteljke loge)en dc
Circum vallatie-liniën waren wallen,
door belegcraars opgeworpen!om zich te V0r-

dedigentegellkrjgsbenden,d1et0tontzetaan-

rukten.W egensharegrooteuitgebreidheid-

die,wellkeln 1624bjdebelegeringvanBreda
verrees,had eene lengtevan 52600schreden-

waren zj zelden zeer sterk, zoodatzj bj
den aanval doorgaans zonder groote moeite

werden beklommen.Daarom worden zj niet Fen Omrit.Despina(heining),dieden tt
ircus
m eergebruikt.Eenederlaatstewasdie,welke ln 2 helften deelde,was Ongeveer 2 Ned.el
bj de belegexing van Charleroiin 1746 door hoog en 6 Ned.elbreed,en had indencircus
Q0000 boerenwerdopgeworpen.- Dereedsbj van Caraealla eene lengte van ongeveer 280
deRomeinen bekendeeontçavallatie-liniè'nmoes- Ned.el.Eerstwaszj,evenalsdemetae,van

ten dienen,om eenevesting geheelin te slui- hout,
doch Onder de Keizers werd dat
ten,maarookdezezjnverdwenennadeuitvin- alles van steen opgetrokken.over de uiteinding der parallel-wegen door Vauban.
den (
lerspinahebbenwjinhetartikelCircensiCircus was de l
zaam van het renperk te dcFz: spelen gesproken. De spina was een beRome, waar de Circensische spelen werden langrjk gedeelte van diencircus:behalveeene

qehouden.Aanvankeljk washj alleen inge- obelisk,in den tjd van A'uylt.
%t%œ aldaargerlgt voor den wedloop van yaarden zonder plaatst, droeg zj Cybele op een leeuw, de
0f met wagens, en later dlende hj voor
verschillende spelen. Ten tjde van Romnl'
u.
g
en onder de volgende Koningen was voorzeker het Yeld van Mars (Campus Martius)

standbeelden der Vietoria en der Ihrtuna en
vele andere zuilen en kleinere standbeelden.
Ook vond men er sedert 174 vöörChr.7dol-

phjnen,op zuilenrustende,benevenseenander

de daartoe bestemde plaats,doch Targuini'
lts zuilgestelmet7ejeren,waardoorhetaantal0mTzèc'
l
f.
sbouwde voor den buit,op deLatjnen loopen in den circus geteld werd.Voortsverbehaald, den Circus Maximus, terwjl later rezen op de spina altaren voor de dienst der
0ok in andere gedeelten der stad dergeljke goden. De m etae aan de uiteinden der spina,

inrigtingen verrezen.Ztjwaren alle,even a1s en van dnzebjna4Ned.elverwjderd,waren

de Grieksche hippödromus,van boven oyen h0l en vormden kleine kapèllen met de inen langrond van gedaante, doch zoodanlg, gal
zgen naar de zjde derspinaen torschten
dat de ééne langste zjderegten de 3 overige 3 kegelvormige zuilen, door een eivormig
rond waren. De langste gaanderj (podium) ligchaam gekroond.
verhiefzich ter hoogte van ongeveer4Ned.el
Tegeljk met destaatkundige ontwikkeling
boven den bodem van den circtls,en hierbe- desvol
ksveranderdenechter0ok deinrigjing
vonden zich de zitplaatsen deraanzienljkste en het gebruik van den circus.In denbeglnne
personen; bepaaldeljlt waren voor hen de hadmen ergeene plaatsen voorafzonderljke
voorste bestemd,en de daarachteramphithea- standen,doch in 196 vôör Chr.verkreeg de
tersgewjs Oqklimmende voor de ridders.De Senaat eene eereplaats.Ten allen tjde was
beideverdieplngen daarboven w erden doorhet intusschen de circus de plek,waar de levenvolk ingenomen. Van buiten was de circus digheid,devroljkheid en de weelde vanhet
omgeven doorop zuilen rustendegaanderjen, Romeinschevolkzichhetduideljkstvertoonden.
en deze dienden t0t steun voo1'de 2 pas- Men gebrtlikte hem trouwens ook t0t het
genoemde verdiepingen. In die gaanderjen houden van plegtige optogten,van volksvervond men winkels,waar allerleiversnaperin- gaderingen enz.,- de veldheeren hielden er
gen te bekomen waren.De toegangen t0tde tentoonstelling van den veroverden buit,Ja,
31*
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Auyu.
a.
n sprak in den CircusFlaminiuseene dan het middelpunt. Door 3 punten,die in
l
jkren
dt'
e
uitop Dr'luus'
.De beroemdste circus- hetzelfde vlak 0n iet in dezelfde rcgte ltj1
&
sen te Romewaren:de Circusagonalisophet liggen, kan m en sn
teeds een cirkeltrekkenq
veld van Mars,- dievan Caracall
a,bj de hiertoe vereenigt men die punten door2regte
hedendaagsche Porta San Sebastiano gelegen ljnen, en plaatst op het midden van ieder
en de eenige, uit wier bouwvallen men een van deze eene loodljn,waarnahetsnjpunt
en ander omtrent de i
nriqting van den circus dierloodljnen hetmiddelpuntisvan den gekan opmaken,
de Clrcus Flaminius,die vraagden cirkel.De raakljn staat loodregt
eens op bevelvan Allgwst'
ltsmetwatergevuld op den straal, die door hetraakptmt gaat,
w erd,waarin men 36 krokodillen liet zwem- en omgekeerd is deloodljn,in den Omtrek
men,- en de Circus Maximus,tussehenden op het eindpunt van een straal opgerigt,eene
Palatjnschen enAventjnschenheuvelgelegen. raakljn. De hoeken, waarvan de hoekpunDeze k0n 150000 - volgensPlinins260000- ten in het middelpunt gelegen zjn, bevat-

toeschouwers bevatten,en werd door de Kei- ten tusschen hunne beenen bogen, die half
zers verfraaid en versierd.- Voortshad men zo0 groot zjn a1sdebogen derhoeken van
er den Circus Neronis en den CircusSallustii. dezelfde grootte,wier hoekpunten zich in den
Behalvete Romevondmen nagenoey in elke omtrek bevinden. Alle hoeken, in hetmidaanzienljkestadin Italië en indewmgewes- delpunt gelegen en door dezelfde bogen beten een circus.- In den nieuwerentjdheeft grensd, alsm ede alle hoeken, in den 0mmen kier en daar een circusdoen verrjzen, trek gelegen en doordezelfde bogenbegrensd,

waar kunstrjders met gedresseerde paarden
de toesohouwers vermaken, zooalshetHippodrome en de Cirque Olympique (dateohter
voolal voor gymnastische toeren isingerigt)
te Parjs,de Arena te Milaan en de groote
Arena teBerljn.InSpanjevindtmeninelke

zjn geljk, ofboven geljkebogen bevinden
zich in het middelpunt en 0ok in den omtrek

yeljke hoeken,en omgekeerd.De middelljn
ls geljk aan de zjde van den regelmatigen

ingeschreven zeshoek.
Daar het van belang is,de verhouding tus-

stad van eenig belang een circusvool-stieren- schen de middellqn en den omlrek van een
gevechten.
cirkel te weten, daar men dan,bj bekendCirkel(Een)noemtmen in demeetkundo heid van één van deze,de andere berekenen
eenein zich zelveterugkeerendekrommeljn, kan, 'tgeen vooralin de sterrekunde te pas
dieoveraleven ververwjderd isvaneenmet komt, z00 heeft men die verhouding zoeken
haar in hetzelfde vlak gelegen punt, het Yi#- te vinden dool'middelvan den in-en omgedel
puntgeheeten.Een gedeelte van een drkel schreven regelmatigen veelhoek.
is een booy.De ruimte, door die ljn (00k Eenveelhoeknoemtmenineendrkel'lngeseltre-

omtrek genoemd)omsloten,noemtmenhetcir- r64)wanneerzjnehoekpuntenindenomtrekgekelrlak,elkedoorhetmiddelpuntgaandeend00r legenzjn)enomyesel
treren,wanneerzjnezjden
den omtrek begrensdereqteljneenemiddelll
jn raakljnen zjn aan dencirkel,eneenveelhoek
(diameter),enelkeregteljn,dievanhetmiddel- isreyelmatig,wanneeralzjnezjdenenhoeken
punt naar denomtrekloopt,eensleaal(radius). geljk zjn.In den regelmatigen ingeschreven
Elke regte ljn,die 2punten van denomtrek zeshoek is alzoo de zjde geljkaanden straal;
verbindt, is eenekoorde,en a1szj verlengd doox die zjden middendoer te deelen kan
wordt eene 8ni
jll
jn (secans), terwjlhetge- men vervolgens den lz-hoek,voortsden 24deelte van het cirkelvlak, door een boog en hoek,den 48-h0ek,den 96-h0ekenz.trekken,
de koordebegrensdjeensegment,enhetgedeelte en de rerl
towding bepalen van de ztjdevan
tusschen 2 stralen en een boog eirkelsector zulk een veel
hoek t0t den straal,en alzoo
va
n
al
wordtgeheeten.Dehoek,door2 stralen jede zjden t0t den straal (dat wi1
vormd)iseen midde%mntsl
toek.Eeneregtelpn, zeggen het getal, hetw elk uitdrukt, h0e
die den omtrek slechts in één puntaanraakt vaak destraaloflieverdemiddelljnindes0m

iseeneraaklj;n (tangens).

, erzjden van den ingeschrevenveelhoek beMetbetrekking t0t den cirkel kan menhet d
grepenis).Nu kan men hetaantalzjdenzo0
volgende Opmerken:Eene loodljn, op het g1'
ootmaken,datde s0m derzjden van den
midden eener koorde opgerigt,gaatdoor het vee
lhoek uiterst weinig van den omtrek van
middelpunt, en Omgekeerdverdeelteene ljn, den cirkelverschilt,zoodat beiderverhouding
loodregtuit hetmiddelpuntnaar eene koorde t0tde middelljn nagenoeggeljkis;zoektmen

getrokken,dezeintweegeljkedeelen,enstaat dieverhouding desgeljksvoor eenOmgeschreeene ljn, die,uithetmiddelpuntnaar eene ven veelhoek,dan zalook die,wanneermen
koorde getrokken, deze in 2 geljkedeelen het aantalzjden zeergrootneemt,nagenoeg
verdeelt,loodregt op die koorde, - hetonbe- geljk zjn aan de verhouding van demiddelkende middelpunt van een cirkel wordtge- ljn t0t den cirkelen desgeljkst0tden s0m
vonden,wanneermen eene loodljn plaatstop der zjden van den ingesehreven veelhoek.
h
tetmidden eenerkoordejdeze,aanweerszjden Men kan die berekening doorvermeerdering
0t den omtrek verlengd iseenemiddelljn, an het aantalzjden van den in-en omgeen op de helft van deze, ligt het gezochte v
schreven veelhoek zoover voortzetten,datde
middelpunt. Men vindt het onbekende mid- verhoudingscjfers eerstnaveledecimaleneenig
delpunt van een boog, w anneer m en hierin verschil aanwjzen.Hetisderhalveduideljk,
2 niet aan elkaârevenwjdigekoorden trekt dat door de m et elkander overeenkomende
en 0j het midden van iedervan dezeeene c
mi
jf
dd
ers
ellj
dn
e verhouding van den omtrek totde
joodlpn oprigt:hetsnjpuntderloodljnen is
1k)ik
.J
- benadering TvordtaangeNvezen.

CIRKEL- CIRSIUM.

Ludon ecs Ceulen vondvoordatverhoudingsgetal de cgfers 3,1415926,wanneerde middelljn = 1 wordtgesteld,- datwilzeggen:
W anneer men den cirkeluitrolt t0teeneregte
ljn, zal zjne middelljn er 3,1415926 enz.
maal in begrepon wezen. Dat verhoudingsgetal Nvordt 00k het Imdo@aansae ofhetgegenoemd. Het is door Aic/zfdr,hoogtal zr
leeraar teElbing,t0t500decim alenvoortgezet,

hoewelde vermelde 7 decimalen,Ja)gewoon1jk de 4 eerstevoldoendezjn.Men gebraikt
ook andere-verhoudingsgetallen vanmiddelljn
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die, even a1s de neeuwigdurende beweging

(perpetuum mobile)''weleensgenoemdwordt,
wanneer men iets wil aanduiden, dat velen
zoeken zonder het te ktlnnen vinden. Men
stuit 0p hetbezwaar,datdemi
ddelljn ende
t0t regte ljnuitgerolde omtrek onderling 0n-

meetbaarzjn.

Men heett den drkelverdeeldin360graden,

ieder graadin 60 minl
lten en elkemintytin
60 seconden, van welke ieder nog weer 60
tertiën bevat.Dieverschillendedeelenworàen
aangeduid door de teekens 01')''en '''*Eene
andere verdeeliny van den graad in 100/en

en omtrek , zooals 7 en 22,alsm ede 113 en
355,heteerste geeftin decimalen 3,1.428enz., van de minuut ln 100/ is weder in onbrl
zik
hettweede 3,1415929 en is dusslechtseen geraakt.
Nveinig te grûot.
Een groot
en drkel0y een b01noemt men
Alet het getal wordt nu de omtrek van den zoodanige,wiens mlddelpuntmetdatvan
een cirkelberekend;dezeisbljkbaaar geljk den b0l zamenvalt.W anneer men0P hetmid-

aan den dubbelen straal(2r),vermenigvuldigd delpuntvan zulk een cirkeleeneljn plaatst,
met het getal, hetwelk aanduidt,h0e vaak loodregt op het cirkelvlak en haar aan beide
die dubbele straal in den omtrek begrepen is, zjden verlengt, dan noemt men de punten,
het getal zr; alz00 is de omtrek van elken waar die ljn de oppervlakte van den b0l
cirkel = 2 r zr,of= zjnemiddelljn,ver- ontmoet,de polen van den cirkel.
menigvuldigd methetgetalx.
In de logica hoortm0n weleens gewagen
0ok ter berekening van den inhondvanden van hetredenéren izleen eirkel.Ditgesehiedt,
cirkel heeft men eene tbrmule gevonden.Die W alm eer m0n 'tg00n bewezen moet worden
Van

den ingeschreven zeshoek isgeljk aan als grondslag van hetbewjsaanneemt.Men

de S0MA Van zesgeljkzjdigedriehoeken,die
alleeven groot zjn.Laatmen uithetmiddelpunt van den cirkeleene loodljn Op deveelhoekszjde @)vallen en noemtmendiea,dan
za1 de inhoud van dien driehoek geljk zjn
'/zt
4 X #,en dus de inhoudvandengeheelen
veelhoek geljk aan 6 4 X S.Dezeformule
gaat 00k door voorden 12-,24-,48-...l-hoek,
waarin n een getalisuitbovengenoemdereeks.
Men ziet dus, dat de inhoud van zulk een

noemtditO0kpetitiozrlcèiï.

Cirripedia, Cirrkopoda of Rankpooti
gen

is de naam van eene fam ilie uitdeklasse der

schaaldieren;zj omvatvastzittendezeedieren

zonder k0p, oogen en voelhorens, meteen
chitine-bevattenden mantel, die kalkachtige
schalen afscheidt, welke het dier bedekken,

en met 6paar4-ledige,op ranken geljkende

pooten. De volwassen dieren hebben slechts
zelden eene weeke, vliezige huid,maarzj
zjn doorgaansin schalen besloten en meteen
regelmatigen veelhoek steeds geljk is aan vleezigen steel aan andere ligchamen vastgen X a X 8. Nu is het duideljk, datm en hecht. In die w oning ligt het dier in eene
omgekeerdehouding,nameljk metden mond
dooar
wa
rbve
j rdme
ezeerdt
e0rt
ingdenvan het aantalzjden, naar beneden en den staart naar boven.De
omtrek :aeer en :aeer mond isvan 3paarzjwaartsgeplaatstekaken
naderen, d0 l00dljn a z00 lang kan nemen, voorzien, en de vermelde pooten bestaan uit
dat zj nagenoeg niets.van denstraal,inlengte een vleezigen steel en 2 veelledige ranken,
verschilt.Doet men zulks,dan mag menstel- w aarm ede de dieren water en voedselin de
1en a = r.De form ule voor deninhoudisdus mantel
holte kunnen brenyen. Het zjn alle

weeslachtigezeedieren,dledenoverganqvorCX n X '
9. picjja1s hetaantalzjdenvan t
m en van de schaaldieren t0t de weekdleren.
den 5'00lh0ek zoo groot is genomen,verschilt Zj ondergaan eene merkwaardige %edaantehare s0m nagenoeg nietvandenOmtrek;alzoo wisseling.Van de soorten noemen w p de eenisn X .
9ofdes0m derzjden van den veel- denmossel (Anatifa) en de zeepok ot' zeetulp
hoek, dus zjn omtrek nagenoeg geljk aan (Balqnuj).
den omtrek van den cirkelen = 2 r 1.Stelt
Clrslum Tournf of'
vederdistelisdenaam
m en in de gevondeneformuledezeuitdrukking van een plant
enyeslacht uit de fàmilie der
indeplaatsvan n x d,dan verkrjgtmenals zaâmgesteldbloemlgen (Compositae)en uitde
inhoudsformuler x 2 r z: = rav,- ofmet groep derruysbloemigen (Cynareae); het0nderscheidt zlch door een dakpanvormig 0mandere w oorden: de inhoud van een drkel w indsel,uitvele,m eestalgedoornde schllbben
isgeljk aan hetvierkantvan denstraal,ver- gevorm d! en buisvormige, tweeslaehtige of

menigvuldigd met het Ludolfaansche qetal. tweehuizlge bloemen met vrje meeldraden,
Van Ouds hebben vele wiskundigenzich lngespannen om eeneuitdrukking te vinden voor
een quadraat,hetwelk denzelfden inhoud had
als een gegeven cixkel,- doch te vergeefs;
me
n heett daarvoor alleen een benaderings@@*
cpt
el.. Aan dat voorstelheeft men den naam
gegeven van de pquadratuur van den cirkel''

gevederd, van Onderen door een ring verbonden zaadpluis en een stoppeligen vrtlchtbo-

dem.HetOmvatoverbljvendezlarigekruiden,
die in alle werelddeelen groejen,vooralin
Midden-Etlropa en Azië; zj hebben veelal

aioopende, gedoornde bladeren en roode of
bleek-gelebloemen.VandeVaderlandsches00r-
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ten noemen wj de moerar-vederdistel(C.pa- Afelzi d'Eœile t0t vice-president en werd nu
lustre L.) met aooopende, onbehaarde, van in 13 departementen verdeeld.Den17denM aart
onderen w olachtige, lancetvormige, getande 1805 verscheen een gezantschapderRepubliek
cn aan den rand gedgornde bladeren, - de bj keizer Napoleon, om hem den titelvan
speer-rederdistel(C.lanceolatum L.4metafl00- Koning van Italiëaan tebieden.Vandientjd
pende! stekelharige, vindeelige bladeren met aftot1816 vormde zj het Koningrjk ltalië.
.
z-lobblye slippen, - de wolliye re&r#ï.
$/:J Cis-Alpknsch Galliö,zie Galliè'
(C.Erlophorum *op.) met niet-aooopende, Cis-caucasië is de oud-loomeïnschenaam
stengclomvattende,hartvormige,gezaagde,van van hetland ten noorden valtden Caucasus,
onder viltige bladeren, de Engelsche reder- terwjldegewesten ten zuiden van die bergtSIJ:J(C.anglicum La,
m.
) met bjkanshart- streelt Trans-Clzfccyi: werden genoemd.llet
vormige, stenyelomvattende, yewimperde en omvat het hedcndaagsch Europeesçh-llussisclz
van onderen vlltige bladeren,zleh vooraldool, gouvernement Stauropol en het gebied der
de dubbele hoogte van den stengelen door Tslernomorische Kozakken, ten oosten van
de onverdeelde bladeren van de voorgaande de Zee van Azof gelegen.Cis-caucasië,dat
soort onderscheidende, - de akker-redeedistel eene oppervlakte beslaat van ongeveer24.
50 (a

(C.arvenseL.
)metlancetvormige vindeelig- geogr.mjlen,wordtdoordeTerek,deKoema,
getande,golvendevan onderen grjs-wittebla- de Kalaoes en de Koeban besproeid.Het bederen en een pluimvormenden stengel,

de staat grootendeels uit zilte steppen, waarin

stengelloozerederdistel(C.acaule L.)metvinl men hier en daar zoute meren enzoutm oerasd
eellge,çetande,gewimperd-gedoornde blade- sen aantreft.Omstreeks z/sdevan den grondis
ren en eénhoofdige bloemstelen, - en de eronbruikbaar)deoveri
ge 3/sdezjn metweimoes-rederdistel(C.oleraceum L.)metstengel- landen bedekt. De bevolking bestaat er uit
omvattende,hartvormige,vindeelige bladeren

Dtlitsche landverhuizers, Russen,Kozakken,

en eindelingsche,trosvormendebloemhoofdjes. Kalm oeken,Tartaren enz.
Cis isde verhooging meteenhalven,çhro- Ciseléren is in het algemeen het'bewormatischen toon van de noot C.Deverhooging
Nvordt aangeduid door een kruis vôôr denoot
0P den notenbalk te plaatsen. Een dubbel
kruis voor de noot verhoogt haar met twee
halve toonen en maakt Van O alsdan eieis.
Cis-Alpknsche Republiek isde naam

vaneenItaliaanschenStaat,dieden28stenJunj
1797 door generaal Bqnaparfe uit (le Cis-en
Trans-padaanscheRepublieken gevormd enbj
den Vredevan Campo-FormiodoorOostonrjk
als onafhankeljk erkend werd.Zj omvatte
Oostenrjksch Lombardtiemethetgebiedvan

ken van metalen met scherpe werkttligen,
vooral van gegoten voorwerpen,wôarvan de
naden weggenomen moeten worden.00kgeeft
m en dien naam aan den arbeid van den kunstenaar, die door middel van stempelen hamer iguren brengt op got
ld en zilver,endeze

metde graveernaaldbjwerkt.Zievoortsonder
Drjifwerk.
Cisio-lanus. Men gaf vö6r de invoering
dertegenwoordigetjdrekening dien naam aan
Latjnsche verzen, waarin de volgorde der
belangrjkste dagen in elke maand wasaan-

Mantua,deVenetiaanschebezittingen Bergamo, gew ezen. Daar m en te voren den dag der
Brescia en Cremona?Veronaen Rovigo,voorts maand veelalbepaalde door eene opgave van
bj hare zamensmeltlngmetdeCis-padaansche den daarop vallenden heiligen dag,zo0 had
Republiek de vorstendommenMassaen Carara, men voor elke maand 2 hexâmeters vervaarbenevens de 3 legatiën Bologna,Ferrara en digd,waarin hare gewigtigste feestdagen waMesola metRomagna.Den 22sten Odobervan ren opgenomen.DaarhetjaarmetJanuarjen

datJaar werden er Valtellino (van hetkan- met het feest derBesnjdenisbeginten eis'
io
t0n Graauwbunderland),BormioenChiavenna voor eene verkorting van circumcisio (besnjbjgevoegd,zoodatzj op ;71 E)geogr.mjlen denis)en J'
ann voooreenevanJanuarjgeldt,

3'
/a millioen inwonerstelde.Milaan wasde zoo werd het geheele kalender-gedicht met
zetelvan hetBestuur en van het W etgevend
Ligchaam ,hetwelk uit een Senaat van 80 en
een Grooten Raad van 160 leden bestond.Het
legertelde 20000man Franschetroepen,w elke
door de Republiek werden bezoldigd.Laatstgenoemde verbond zich in 1798 n0g meermet

zjnebeginwoorden a1snaam bestempeld.Zelfs
nog in den aanvang der 17de eeuw vindtm en

in glaatsvan den dag desJaarsdenkalenderheillye vermeld, zoodat het nietvreemd is,
datln dien tjd de Cisio-lanusop descholen
van buiten werd geleerd.Sedert den ù nvang

Frankrjk door een 0f&
Aen defensiefverbond der voorgaande eeuw heeft men echter de
en een handel
stractaat.Intusschen werd zj maand metharen naam en dendagdermaand
reedsin 1794 ten gevolge van deOverwinnin- metcjfersaangeduid.
gen der Oostenrjkers en Russen Opgeheven, Cis-padaanscheR epubliek isdenaam
doch na den slag bj MarengodoorBonaparte van een ItaliaanschenStaat,diedenzostenSephersteld.Tevensontvingzjeenenieuwestaats- tember 1796 na den slag bj Lodi,naastde
regeling,nameljk eene Consulta (Raad)van Trans-padaansche Republiek doorgeneraal.Bo50 en een Governo (Uitvoerend Bewind)van napartegevormd werd.Zj bestond aanvanke9 leden. Voortszag zj zieh doorhetgebied ljk uitAfodena,Reggio,Ferrara en Bologna
van Novara en Tortona vergroot,en bj den en w asvan hare pas-genoemde zuster doorde
Vrede van Ltmeville op nieuw door Oosten- P0 (Padanus)gescheiden.Hare staatsregeling
rjk erkend.Deu 25sten Januarj 1802ontving werd op den voet der Fransche vastgesteld.
zj dennaam van Italiaansae .
zlzf
z?
llieà,ver- De uitvoerende magtwas aan eenBew indvan
kooszj Bonapartetotpresidenten I'
ranceseo 3 leden tgevertrouwd;daarenboven bevond er
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zich een Grootb Raad van 60 en een Senaat peba bekend, en Aneelot bragthaar in 1688

van 30 leden.Zj telde 10 departementen en naar Europa,a1s een middeltegenwaterzucht
00n millioen inwoners.W eldraechterOntstond enz.,hoewelzj erthansni
etlangergebruikt
rdt, - 0.oralijblo Dee.,diein Brazilië
er verdeeldheid ttlsschen de verschillende4e- wo
westen, daaronderscheidene zich bj de Cls- wasten waarvan debitterewortelaldaartegen
Alpjnsche Republiek wenschten te voegen, de koorts wordtaangewend, voorts heefl
waarhl zj dan o0k in Julj 1791in haarge- men er C.ebraeteata &.Hil.,enC.plaberrima
heel werd opgenomen.Z00 verdween het ge- &..nil.,dieeralseen uitmuntendmlddeltegen
meenebest,door Fcccc,den voorzittervanhet slanyenbeetbekendstaan.
VertegenwoordigendLigchaam ,deOudstedochClssoïde is de naam eener kromme ljn

teryan Bonaparte'8overwinningen genoemd. van'de 2deklasse (0fvan den3dengraad),die
Cls-Rhenaansche R epubliek is de haren naam te danken heeftaan hare geljknaam van een gemeenebest,dat nooit inwer- vormigheid met den zoom van hetklimop-

keljkheid heeftbestaan.Toen nameljk na de blad.Men conktrueert de dssoïde doo1*aan het
overwinningen van hetFransche legerin 1797 uiteinde der middelljn van een cirkeleene
de magt der Duitsche Vorsten in deRjn- raakljn te trekken alsmede uit het tweede
streek vernietigd was,vereenigden zichaldaar uiteindediermiddelljn een aantalregteljnen
ohderscheidene steden, zooals Keulen,Bonn door den drkel heen naar de raakljn aan
en Aken, om naar het voorbeeld der Itali- weerszjden van hetraakptlnt.Neemtmen 1
:11
aansche Republieken een gemeenebestte vor- den afstand op eendierljnen van dexaakljn
men. Dit laatste gafzich den naam van Cis- t0t den cirkel tusschen de beenen van den
Rhenaansche Republiek; doch reeds bj den passer,- zetmendienafopdezelfdeljnuitdat
Vrede van Campo-Formio (1; odober 1797) tweede tliteinde dermiddelljn,en doetmen
werd delinkerRjn-oeverin hetgeheim door zulks op al de door den cirkelheen getrokOostenrjk aan Frankrjk afgestaan,zoodater keneljnen,dan verkrjgtmen eenereeksvan
alle republikeinsche verwachtingen in rook punt
ent die den 100y dercissoïdeaanwjzen.
verdwenen.
Deze bestaatalzoo u1t2symmétrischetakken,
Cissaeus (Ulpius) of Hederaeeus, een die allengs t0t de raakljn naderen zonder
Friesch geleerde,die in den aanvang der16de haar ooit te bereiken.Men vermeldt,dat de
eeuw leefze, had zich alzoo genoemd naar cissoïde ontdekt is door Dioeles,eenGrieksch
den grooten klimop-heester,die zich in zjne wiskundige,die in de 5deeeuw naChr.leefde,
geboorteplaats Schalzum om den kerktoren terwtjl anderen die ontdekking toeschrjven
slingerde.Htlstudeerde te Exft
lrten werd er aan zekeren Germinlts,die 6 eeuwen vroeger

hoogleeraarin de Griekschetaal.Hj wasder
Hervorming zeervjandig en keerdenaarhet
Vaderland terug, waar hj hetpriester-ambt
bekleedde en Omstreeks hetjaar 1540 overleed.Hj heettOnder anderen in hetlichtge-

bloeide.Datharebeide takken oneindigzjn,
is eexst in den nieuweren tjd aangetoond.
Newton heeft eene methode aan de hand gedaan,Om de cissoïde mechanisch,datisdoor

middeleenergeleideljke bewegingtebeschrj-

geven: rllesiodiopera et diescum Latinaver- ven. Wàllisheeft,hare quadratuur en de ligsione etscholiis(1553)'',- enrproverbiorum ging van haar zwaartepuntberekend.

farrlgocum Erasmichiliadibus(1571)''.

Cissus L.(boschtouw)isdenaam vaneen

Clssam pelos L.is de naam vaneenplan- plantengeslachtuit de familie derschennbloe-

tengeslacht uit de familie der Laurineën;het migen(Umbelliferae);hetonderscheidtzichdoor
onderscheidt zich door z-huizige bloemen - een zeerkorten 4-ofs-tandigenkelk,4bloemde manneljke met4 kelltbladenzonderbloem- bladent4 op denbloembodem ingeplantemeelkroonentwee-ofvierbl'oederig-zam engegroeide draden en eene 1- ofz-hokkige,1-of 2-za-.
meeldraden,de vrouweljke met1kelkbladen dige bes meteen korten stamper. Het omvat
1 bloemblad en eenvruchtbeginselmet3stam- hooge heesters (
zelden boomen),dieinwarme
pers - en door eene niervormige,eenzadige landengroejen en metafwisselendebladeren,
besvrucht. Het omvat een aantalslingerplan- een jel
eden stenrel en bloemsc'
hermen met
ten, die in Brazilië, Mexico en Oost-lndië Omwlndsels voorzlen zjn,zoodatzj veelop

groejen en bjna alle t0fde geneeskrachtige den wjnstok geljken.Van de soortennoemen
gewas
sen behooren. Van de soorten noemen wj C.glanca Aozl.(C.latitblia Lamt.j,eene
@@
W P C. Caapeba Z.,eene W est-lndische slingerplantm et een gestreepten,nagenoeg Onbehaarden stengel,- C.Pare'
lra .r.,een heester, die in W est-lndië, Mexico en Brazilië

slingerplant uit deOost-lndischebosschen,met
lange, groene en bruine ranken! die voor

vlechtwerk te pas komen, terwjl men de
bladeren, het sap en de wortels tegen vergroeit,meteen taajen stengel,welkesomtjds schillende kwalen voorschrjft,- C. Caesia
langs den grond kruipt,Om danwedert0tden Afzel.,eene lange slingerplant,die in Guinéa

t0p .
der hoogste boomen Op te klimmen,en wast en eetbare vruchten oyl
evert,- C.cardaarna weder naar den bodem afte dalenqde nosa .fcpz., w ier bloemen ln oost-lndië met
stengel is rolrond en bestaat uit gedeelten, kokos-glie eene zalftegen koliek verschafen,
waarvan sommige zo0 dik zjn alseenarm eu - 0.qlgadran-jularis,eeneArabische?Oostandere als een vinger,is meteenvuil-bruinen Indische en Chlnésche slingerplant,wler blabast bedekt,smaaktaanvankeljk zoetachtig, deren er tegen onderbuikskw alen w ordenaanlater bitter,bevathars,eene gelebitterestof, gewend, C.syeioides L.die op deAntillen
eene bruine kleurstofen zetm eel.P isom aakte groeit, - C. repens .fzczzl., een gewas uit
deze plantin 1658 onder den naam van Caa- Mal
abar,- 0.l'vifer a#.
/'
z:3.)wier vruchten
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gegeten en t0thet bereiden van een verkoe- ciënsers er reeds 12. De abt Stephanlts verlendendrank gebruiktworden,- C.araehnoidea eenigde ze alle met hetstamkloostert0t één
./
.
f#,
$
..
5.
à.0?JavaenTimorjroejende,waardeze genootschap door eenige schrandèr bedachte

boom drulvendraaqt,dielnaangenamensmaak artikelen,diehj onder dennaam vanccharta
degewonewjndrulven evenaren,- enC.tine- der Christeljke liefde''Opstelde.Na dlen tjd
Jprftz M art., wier bladeren in Brazilië een is de abt van Cîteat
lx steedssuperior-generaal
Froenachtig-blaauw sap leveren,waarmedede der orde geweest; hierop volgen in rang de
lnboorlingen katoenen stoden verven. De abten van bovenvermelde vier kloosters,en
cissus-soorten worden in Europa wegenshare daarna die der overige.Hetbestuur dtlr Orde

fkaai
je bladeren gebruikt t0t hetversieren berust bj 25 defnitoren,en de wetgevende
Van raKRen, zuilen muren enz.Zjvereischen macht bellevens de eindbeslissing over g0echter ill den winter oene warmte Van 3 schillen bj het algemeen kapittel, uitalde
tot50 C.
abten der Cisterciënsers bestaande.De SpaanCiste (Cista) noemt men eene soort van sche ridder-orden werden er medevorbonden,
ronde kistjesvangedreven brons,welkemen geheel Portugal w as in 1143 leenpligtig aan
in Etruscische qraven yevonden heeft.D00r- de abtdj van Clairvaux,enin de13deeeuw
gaans waren ztlmettollet-zaken gevuld,die telde deorde 1800abtdjen.Na dientjdging
men aan de overledene vrouwen meêgaf.Op de oorspronkeljke gestrengheid der orde en
het deksel bevinden zich veelaliguren,die alzoo 001thaarroem verloren,en vruchteloos
t0t handvatsel dienen, en de pooten hebben zochten de Pausen de eerste te herstellen.De

de gedaante van klaauwentterwjl de kist Cisterciënsers waren rjke kloosterheeren geen hetdekselo0k w0lvangeciseleerdeafbeel- w orden en bezweken voordem agtderweelde.
dingen zjn voorzien.Eene hoogstmerkwaar- Eindeljk scheurden in 1469 de Spaynsche
'
dige ciste, naar haren ontdekker die van Fï- abtdjen zich l0sen voxmdeneenezell'
standige
coroni genaalnd,bevindt zich in het Collegio orde met een zeer gestrengen regel; o0k 111
Romano te Rome;daarop nameljk zjn tafe- Frankrjk en Ttalië ontstonden afzondprljlte
reelen uit den Argonauten-togt gegraveerd, congregatiën onder de hoede dervorsten,z00welke door Wiesner in plaatgebragt en door a1sdeFeuillantsbjTotllouse,deTrappistt
?nenz.
Het eerste nonnenklooster dezer Orvle is
BraItn in 8 groote bladenmettekstuitgeqeven
zjn. Eene andere soort van Etrusclsche door Stqpltanlts,abtvan Clairvaux in 1120 te
cisten,van steenof'leem vervaardiyd,schjnen Tart gesticht,en later is datvan Port-Royal
meestal op speculatie in gereedheld gebragte het belangrjkste geworden; daarna is het
gewrochten van lateren tjd te wezen.
aantal allenys verminderd. Het gewaad der
Cisterciënsers (Deordeder)ofdievan nonnen is w1tmeteen zwartenslujer,scapuCîteaux (Cistercium) is eene monniken-orde, lierrn gordel.
w elke gesticht werd door den abt der Bene-

Clstgrn#,zieRegenbak.
Cistlneen of C'
istnsyewassen is de naam
didjnen Robert uit Champarne. Deze had eene
r plantenfam ilie,wellte de volgende kena1s prior te Tonnerre, Montler la Celle en

St. Aigulf, voorts als Opperste van Onder- merken bezit:Debladeren zjn enkelvoudig,
scheidene kluizenaars in het w oud van Molesme en elders herhaalde pogingen gedaan,
om de kloostertuchtte verbeteren,die echter
op den onwilder monniken waren afgestuit,

doorgaans gaafrandig, tegenoverstaand of af-

1098 een klooster stichttemethetvoornemen,
om er de regelen van den heiligen Benedict'
lu
m et de meestegestrengheid in acht tenemen.
Op bevel van den Paus moest Robertwe1is
w aar eerlang naar M olesme tertlgkeeren,maar

verward geplooide, en ln tegenovergestelde
rigting van de kelkbladen gedraaide bloembladen,
een groot en onbepaald aantal
meeldraden metaangehetshte,z-hokkigehelm-

wisselend,met ofzonder steunblaadjes,- de
bloemen alleenstaand,eindelings,oftottrossen
vereenigd,met5 overbljvende,ongeljkekellten eindeljk begaf hj zich met 20 geestver- bladen (de2 buitenste kleinerdan de3 Ovewanten naar het moerassige bosch van C1- rige, welke eenigzins gedraaid zjn),5 op
teaux,5 geogr.mjlvan Djon,alwaarhj in het vrt
lchtbeginsel ingeqlante,in den knop

knopjes, - een vrjstaand, één- Ot'meerde abtAlberia slaagde erin,na hetojstel- hokkig vruchtbeginsel met vele eitjes,één
len derostattltamonachorum Benedictenslum'', stam per en een enkelvoudigen stem pel, die stichting als de eenige ware der Benedic- eene 2-, 5- of lo-kleppige zaaddoos, en

tjner orde doorden Paustedoen erkennen, talrjke zaden meteene omgekeerde, sgiraalverordende voor hetklooster de witte en voor vormi
g opgerolde ofyekromde kiem,1l1het
de wereld de zwarte pj,en verbandeallen midden van hetkiemwltgelegen.Dezefamilie
overvloed en e1k versiersel. De groote gestrengheid schrikte echter de nieuwelingen
zoozeer af,dat het klooster nagenoeg ledig
stond, toen in 1113 de later zoo beroemde

heilige Bernltard '
tl
t- Clairva'
uœ (zie onder
Bernhard)met30 brgederst0tdeordetoetrad,
w aarna de toeloop z0o groot werd,dat er
binnen den tjd van 2 Jaar 4 nieuwe kloosters
verrezen. Bernhard was toen eerst 17 Jaar

bevat heesters en kruiden in 250 soorten,die

vooralrondom deMiddellandscheZeegroejen,
terwjl daarvan ongeveer 20 in Amerika te
huis behooren. Sommige soorten,vooral van
hetgeslachtClstlts,bevatten eene welriekende
hars,- andere leveren cistus-manna,eengestold zoeten eetbaar sap!hetwelk op de ge-

wong manna (zie onder dlt woord)gtlljkt.
Clstus L.(veldroos),eenplantengeslachtuit

oud en werd in 1115 abtvan Clairvaux- één defamiliederCistineënonderscheidtzichdoorde
dezer 4 kloosters. In 1119 telden de Cister- kenmerken van deze(ziealdââr),voortsdoor
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eene 5- t0t lo-kleppige zaaddoos en omvat bevoegd burger der CJ/J.Bj den aalvangder

altjd-groene,fraai bloejende) sterk vertakte groote Revolutie (1792)werden in Frankrjk

sierplanten met tegenovershande bladeren.T0t alle aristocratische titels argeschaft zelfs die
de soorten behooren 0.crefïcl.
sL.,1 Of11/a van monsienr en madame en door de woordtm
Ned. el hoog, een zeer vertakte, eenigzins eitoyen en eitœyenne(burgeren burgeres)verkleverige heester met viltige kelkbladen en vangen,'tgeenvoortsin 0nsVaderland in 1795
groote,purpcrroodebloemen,opCretaen Sicilië, werd nagevolgd, terwjl o()k thans nog de
eninGriekenland,CalabriëenSyriëgroejende, Fransche communiston zieh gaarneaandiegew M x deze plant veelw elrickende hars ople- woontehouden.In dien tjdwexden te Parjs
fs de hoogste staats-ambtenaren metgeen
vert,terwjlharebladerenweletlrindegenees- zel
kunde werden gebruikt en in Griekenland anderen naam dan dien van eitoyenaangesprothans n0g t0t surrogaatvan thee dienen,- ken.Dit duurdo t0taan het Consulaat,- b00.eypri'
t
bs Lam.,OpheteilandCyprt
lsenelders g0n toen te veriaauwen en ging onder het
in het Oosten wassende,waar deze heester, Keizerrjk verloren.In 1848zjnpogingenaan1 paar Ned.el hoogjdesgeljkswelriekende gewend, om het woord eltoyen alsalgemeellen

hars afscheidt,- 0.ladaniferns L.,eenvrj titel wederom in tevoeren,maal'zjhebben
hooge heesterin Spanje,Portugalen Frank- schipbreuk geleden op dojdelheid derFran-

rjk,waaruit men het oladanum in baculis schen.
(eene welriekendoharssoortl''doorhettlitko- Cithaeron isdenaam vaneenuitgestrekt,
ken der takken en bladeren verkri
gt,'
tgeen boschrjk geborgte in hetoudeGriekenland,
ql
men ook van de dââr groejende C.Ledon gelegen op de nooxdeljkegrenzenvanMegaris
Lam. zeggen kan) - C.salrjfoliltsL.,een en Attica naar dezjdevan Boeotië.Hetis
krllipende Ofopraandeheesterin Zwitserland hettooneelderaloudeherders-enJagersverhaen in geheelZuld-Etlropa,metlieht-roode ot' len uit de fabelleer en draagtthans den naam
witte bloemen, - en 0. rillos'lts Lam.md van Elateas.Hetverhett zich t0r hoogte van
100 Ned.el.op den hoogsten t0p,ten zuidgroote lyrperroode bloemen.Men kan deze 1
fraaje slerplanten bj eenewarmtevan 1 t0t westen van Plataea zich verheffendenaanden

50C.gemakkeljk doorden winterbrengen.
Citaat (Een) is eeneaanhaling uitdezen
ofgenen schrjver,in wiensgezag mensteun
zoekt voor zjnebeweringen.Dehandelwjze

Zeus (Jt
lpiter) ran OifAle'
rpzlgewjd,werden

de Daedalisohe feesten gevierd, en aan de
steile zuideljke helling vond men do berg-

passenDryosCephalae.Denoordoljkehellingen

van som migen, die door tal van citaten hc!t

waren minder hoog en steil;men vondovt
lral

peld.

boom en begroeid.M en vermeldt,daterweleer,

:t pjnboomen en de lageregebewjswillen leveren van groote belezenheid, de toppen mt
w ordt met den naam van eit
ateljagtbestem- deelten meteiken-,oljven-en St.JansbroodCitadèlj afkomstig van het Italiaansche behalve allerlei ander w ild gedierte, oolt
verkleinwoord eittadella (stadje),isdegebrui- leeuwen te vinden waren. De belangrjkste
keljkenaam vaneenoverheerschendsterkfbrt, rivieren waren ten* noorden de Oëroë en de

datzichbjeenegrootebevestigdeplaatsbevindt Asoptls,en ten zuiden de Cephissus.Aan den
ent0ttoevlugtsoordkandienenvoordebezetting Cithaeron 1ag Eleutheris, de geboorteplaats
vanlaatstgemelde.Tevenswaszjvanoudsge- van Dionysus (Baechus), en ook Hebewerd
schikt,om deinwonerseenernabjgelegene,volk- er Onder den naam van OifAceropitxkehuldigd.
rjkestadintoom tehouden.Degroottedercita- Citharexylon L.otvedelboomltontisdenaam
dèlisafhankeljk vandiedervesting,omdatzj vaneenplantengeslachtuitdefàmiliederlipblocruimte moet hebben, om het geheele garni- migen(Labiataelihetonderscheidtziclldooreene
zoen op te nemen, en zj moet zöö gelegen nagenoeg radvormige,s-lobbigebloem m eteen
zjn,datdevjand haarnietgemakkeljkkan klokvormigen,s-tandigen kelk,5 kortem eelaantasten en veroveren.O0kmoetdeesplanade draden en eën knodvorm igen stamper,eneene
of de ruimte tusschen de citadèl en de stad prllim -vrucht m et 2 tw ee-hokkige noten,van
zoo groot wezen,datde vjand zich nietvan welke iederh0k een zaadkorrelbevat.T0tde
de huizen als borstwering kan bedienen.Om soorten behooren groote boom en in Brazilië
de nabjgelegen stad methaargeschuttebe- en W est-lndië,zooals C.candatnm L.,diein
strjken,is zj gewoonljk op eene hoogtege- de bosschen van Jam aka 20 Ned. el hoog

bouwd,- hiertoeishet0ok vanbelanq,dat Brordt en zich onderscheidt dooreen grjzen
de straten der stad in de rigting der cltadèl
voortloopen.Groote steden worden veelaldoor
meer dan eene citadèl- door gedetacheerde
forten - verdedigd.

bast,dieerindradenalshennepbjneêrhangt,
door w itte,w elriekende,t0topstaandetrossen

vereenigde bloemen en gele, bj volkomene
rjpheid zwarte vruchten metweinig vleeseh

Cité,een Fransch woord,overcenkpmende en een grooten steen.Deze boom levertgoed
met het Engelsche city en het Italiaansclle timmerhout en is bjzonder geschiktt0thet
citta,en metdeze voortgesproten uithet La- vervaardigen van violen; voorts wordt hj,
tjnsclle civitas, beteekent in het algemeen even als C.czzlerezf- L.tdie niethalfz0ohflog
eene stad en in somm ige groote steden,z00- Yvordt en hangende trossen draagt, wegens

a1s Parjsen Londen,hetoudstegedeelteder zjne sierljkheld tOthetaanleggen van lanen
stad met de hoofdkerk.TeParjsisde CïJJ gebruikt.
Cither is de naam Van een metsnaren
heteilandjein de Seine,waarop zichdekerk

van Nôtre-Dame bevindt.- Van dien naam bespannenm uziek-instrument,w elksuitvinding
komt het woord eitoyen,een stem- Of'kies- door deGriekschefabelleeraanAmphionwordt
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toogeschreven. De kitltara der Grieken teldo voorts een zeer zuur sap.De vruchten,welke

vermoedeljk 5 snaren en werd meteenivoren
stifl (klectrum) bespeeld.De spelersnoemde
men k%tl
taristen en dezoodanigen,di0 er bj
zongen, l
cithariden.Decithervan latert
m tjd

mennaareldersvervoerenwil,wordenonrjpaf-

geplukt,en invloeipapier,vervolgensinkisten
gepakt.De citroenboom bloeitnagenoeghetge-

heelejaar,zoodathj veelaltegeljkbloesem ,

bestaat uiteenehollekastmeteenrondklalzk- groeneengelevruchtendraagt.MenpluktJaargat, waarboven zich 6 snaren bevinden,die ljksin hetzuiden vanEtlropadevruchtent0t

beneden genoemd gatzjn vastgl
pntaaktenvan 3-maa1toe,nameljkinSeptember,Novemberen
dâe
'
i,
1- naar de sehroeven van deu lallgen hals Januarj, en alleen van Sicilië worden telken
voortloopen.De G snaren zjngewoonljlkvoor Jarc 30000 kisten,iedermet400stuks,inden
de tooncny,d,h:4,d en egestemd.Inden handelgebragt.Men verkrjgthetcitroen-of
#
jongsten tjd is d1tlnstrumt
àntmeere11moer limoensap door het uitpersendervrtlcht,nadat
(1001- de gltitarre verdrongen. Dergeljke de schillen e1 zaden verwjderd zjn.Hetgeinstrumenten als de citller zjn de balalaika klaarde, geflltreerde en opgekookte sap kan
of Russisclle citller met 2Sllarell,die in het men in zorgvuldig gesloten iesschen en op

Oosten veelgebrlliktwordt,- destrqk-either,
in Opper-oostenrjk,Tyrole11Stiermarken in
zwang;zj wordt Op detatblgelegd en met
een strjkstok bespeeld,zoodatzj veelover-

eene kooleplaatsgeruimen tjd goed houden.

Het is een uitstekend verfrissehend en dorstlesschendvocht,hetwelkjmetwatervermengd,
menigen krankeengezondeverkwiktentevens
eenkomstheeftlnetde Noordskebalkederoudo een bederfwerend vermogen heeft.Het bevat,
Friezen,- en de slay-citlter,w elke vierkant behalve water, Ongeveer 80//
O citroenzuur,
is en met de vingers bespeeld wordt. Xen eene bi
ttere extractiefstof,g0m eneeniyappel-

kan degzdtarre(zie onderditwoord)alseene zuur. Wj geven hierbj eeneafbeeldlng van
dochtervan de cither beschouwen.
een bloejenden tak van den citroenboom met
Citroen doordeartsenjmengersFrllct'
us eene overlangs en eene dwars doorgesnedene

of Pom'
tqm Cïïz.ïgenaamdtnoemtmendevrucht vrucht,al
lesop '/adedernatuurljkegrootte.van den citroenboom (Citr'
tbs medica .
fz.:zie Hethieruit verkregen zuiver eitroenzlt'ttr,het-

Onder Citrus), die afkomstig is tlitAzlëot' welk eene dergeljke werking heeft alshet
tlit het noordwesten van Afrika,
doch reeds sedert
eeuwen inhetzui-

dcn van Etlroga,

vooral in Itallë,

Sicilië,Spanje e11

Portugal,enthans
o0k in de warme
landen van andere
werelddeelen, in
onderscheidene

soorten gyvonden

wordt. Dle boorn
bereikteenehoogte van 10 tot 12
Ned. el en heett
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citroensap, doch
niet alleen in citroenen,maar ook
inveleanderezure
vrtlchten aanwezig
is,kristalliseertin
groote?kleurlooze,
rhomblsche prisma's die een zeelzuren doch tevens
aangenamen
smaak hebben en
in water en in
alkohol gemakke-

jjy
yy

..

w ordt in Italië Op
groote sehaal bereid en komt ook

in vorverjen te
pas.Zjne metalltaliën gevormdc
neutrale en basi-

sche zouten zjn
desgeljksinwater
gemakkeljkoplosbaar, dotll zjne

metalkaliseheaarden ot'm etm otaalvan een ongevleuoxyden gevorlnde
gelden steel voorzien. De bloemen staan en- zouten geenszins.Hetcitroenzllurheel'
t,evenkelvoudig of in trossen aan de uiteinden der als het citroensap, een anti-scorbtltist'll vertakken en hebben een kleinen? puryerklel
l- mogen.In het dageljksch leven wordt t0t

metdoorschjnende
kliertjesbezet,en

n
%

Cétruswkt?tlïctz.

rigen kelk, evenals ook de bultenzjden der bereiding van limonade dikwjls hptg(
)atlll()obloembladen purperkleurig zjn.De langwer- per,maarnadeelig wjnsteonzuurgebruikt.pig ronde vrllcht bestaat uit 10- 15 hok- Uit de citroenschillen,die bj velerltaispjsken, bezit eene gele, dunne, onbehaarde, bereiding te pas kom en en,ingolegd,citrollaat
m et vele oliehoudende cellen voorziene schil Of succade leveren,verkrjgtmen citroen-olie,
met een aangenamen reuk en een specerjach- eene dun-vloeibare, geelachtige, aethérisdle
tig-bitteren smaak,en dezeomsluiteenewitte, olie, welke aangenaam riekt en btjhet verlederachtige laag zonder reuk of smaak en vaardigen van allerlei toilet-artikelen,zooals
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reukwater,'
pommaden,zeep enz.,uitmuntende vulgaris)te wezen metdoornigetakkeneenigdienstenbewjst.Metsuikervermengdgebraikt zins gevletlgelde bladstelen en bolvormige,
men hetin deartsenjmengkundeom denwal- roodachtig-gele,zeer zoete vrtlohten.Demeest

gingwekkenden smaak van sommiye genees- bekendoverscheidenheid vandezenisdeaypelmiddelen te verbeteren. Uit de cltroen-olie sina (C.A.sinensis,zie onder Appel-s%na),
scheidtzich naverloopvan tt
jdeenstearoptelz waarbj er 00k voorkomen,dieroodvleesch
af, die in naalden kristalliseert.De citroen- hebben (C. A.haematosarcum).Eene andere
schillen vormen, evenals de oraqle-schillen, verscheidenheid, 0.Biyavado ,draagtzure of
cen maagversterlkend middel.Behalve gem eldo bittere vrtlchton;deze heefteenminderhoogen
olie vindt m en daarineeneeigenaardigebittexe stam ,breede,gevleugcldebladstelenengreote,
stof, hesperidlne genaam d,benevens galnoten- zeer w elriekende blot,mt?n,en wordtin onderzuur.ookdekiemenvanhetcitroenzaadbevatten scheidene variuteiten gekw eekt,waartoe ook
eenemerkwaardigezelfstandigheid,delimonine, eene paarkleille,nameljk C.sinensisAlytl,

diemen in kristallen verkrjgen kanqzjheett benevens0.sinensisZ
/IZ/r/'
J
/'
t
/JI Rissobehooren.
een bitteren smaak en lost Op in alkohol, Voort
s heeft men debergamot-orayje,(O.A.
maar niet in water en aether.Daarenboven P:r.gt
zvljJ/lHort.)metdgornigeofongewapende
-

bevatten deze zaden eene vetteolieen citroen- takken, gevleugelde bladstelent kleine! zeer
zure kali.
w elriekende bloem en en peervorm ige otingeCitroenhoutofhethotltvanCitrus-soorten deukte vruchten met eene gladde, licht-gele
werd door de weelderige Romeinen uitMauri- schilenzuur vruehtvleesch,die ook alweder
tanië en vooraluitdeoorspronkeljkewOllden verscheidenheden heeft,vallwelkeC.mellarosa
van hetAtlas-gebergte gehaald en t0thetver- de belangrjkste is.- Debergamot-oliewordt
vaardigen vau tempeldetlren en tafelsgebruikt; geperstuit vrtlchtschillen van C.A.var.Berzulke tafels,die schjven (o1-bes)vormdenvan ptzzzlitx,en is eene bekende toilet-olie.Van de

een dikken stam en eenemiddelljn bezaten Oost-lndischesoo
rten noemen wj n0g 0.1
97(rvan meer dan 1 Ned.el,werdenop eenivoren tffzrdzlq
sï.s L(;wr., 0.maeraoantlta ./ftu.:à.,voet geplaatst en metontzettend groote geld- en C.pyri
tbrmisHassk.
sommen betaald.Zj droegen den naam van
VandeOranleboomen- althansvansommiye
monopodia.- Hethout,hetwelk men tegen- soorten
gobrt
likt men de bladeren (F0l1a
woordig veelalmet den naam van citroenhout Aumntiorum),die een aangenamen geur,een

(geelhout,stokvischhout)bestempelt,isafkom- speoerj-achtigen smaak,eenevluchtige olieen
stig van Morlts flcfeic L.,een boom die in eene bitterstofbezitten;eenaflkookseldaarvan
W eyt-lndië, Zuid- en Noord--&merika groeit. wordt als pjnstillend middel tegen krampen
Het is voor schrjnwerkers weinig gcschikt, voorgeschreven, en zj doen dienst bj het
maar wordt voor de ververjen aangevoerd. bereldelz van likeuren en parfllmerieën)- de
De beste soortkomt van Ctlba.
bloemen (Fl0resAurantiorum),die van ouds
Citroenkruid , zie M elissa.
het sieraad zjn der bruid,welkezich naar
Citrus L.is de naam van een plantenge- het echt-altaar begoefttaetherisohe olie,gom ,
slachtuitdefamiliede<Aurantiaceënoforanje- azjnzuren kalk en bitterstof bevatten, een
gewassen;hetOnderscheidtzichdooreenkruik- hoogstaangenamen geurbezittenenbjdestilvormiyen,3-t0t4-spletigen kelk,eene 5-t0t latiedegeurigeoranjebloesem-olieenhetoranje8-bladlge bloemkroon,20 t0t 60 meeldraden, bloesem-wateroplevel'
t,datvoor;jngebakte
dieaan den voett0tmin Ofmeertalrjkebun- pas komt;100 pond verschebloemengeven25
dels zjn zamengegroeid,en eene besachtige, pond drooge,enzjkomendil
twjlsingezouten
7- lz-hokkige,m et min ofm eersappigeeellen in den handel,- de zeerbittereonrjipe'
t
vzfcAgevulde vrucht m et vele zaden. Het omvat ten (Frudtls Aurantiortlm immaturi),die van
de
boome
n
af
val
l
en
en
daa
rna
ve
rz
amel
d en
tkaaje altjd-groene boomen e11struiken,vaak
in de blad-oksels met doornen gewapend,en gedroogd worden,waarna men zeindelikeurwitte, zeer welriekende, alleenstaande ofin stokerjen gebruikt of er rozekransen van
trossen vereenigde bloemen.Van de soorten, dmait,- deschillent/rrè
jpe'
t
vlcFzfezl(Cortex
die uit Azië afkomstig zjn en in groepen ge- Aurantiort
lm)tdie van buitenbruin-achtig gçel
splitstworden,noemen wj:
en oneFen zjn wegens het verdroogen der
Deqroep derorazjeboomen.Dezeonderschei. olie-kliertles; de Curacao-schillen (Cortices
den zlch door m in of meer gevleugelde blad- Aurantiorum Curassavicortlm)worden voorde
stelen,spitse,Ovale bladeren ennagenoegb01- beste gehouden;zjbevatten eene aetherische
ronde, goudgele ot'rood-achtige vruchton met olie en eene bittere extradiefstof, waaruit
dunne schillen.Hiertoo behoort Gtr'
us zzfrtzzl- onder anderen het likeur rcuraçao'' en do

ti'
ttm L.ofde Oranjeboom ,die zoetevrtlchten

oranje-olie''bereidworden,- derersel
terrzfc/z-

draagt, uit Zuid-Azië ofkomstig is, 12 Ned. ten,nameljkvooralveelappelsina'swelkeinhun
el hoog w ordt, vaak doornige takken m et vruchtvleesch citroenzuur,appelzuur,suiker,
spitse,donkergroene)eenigzinsgozaagdeblade- g0m , een weinig proteïne,water en citl-oenren m et weinlg-ofniet-gevleugelde stelen en zuren kalk bevatten, en uit h0t zuiden van
wittebloembladerenmetgroenachtigekliertjes Europa in groote hoevoelheid naar de meer
draagt.Deze boom groeit van ouds in Klein- noordeljltegewesten gevoerd worden.
Azië,Noord-Afkika en Zuid-Europa enislater
De citroenboomen.Dezehebbenmeestalongeook naar W est-lndië en de keerkringslanden vl
eugeldebladstelen,langwerpige,groote,wratvan Amerika overgebragt.Deoorspronkeljke achtlge ofgegroefde vruchten m etdikkeschilboom schjnt de gewone oranjeboom (C.A. 1en, zacht vleesch en zuiver sap.Tot de be-
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langrjkste verscheidenheden behooren:dege- daguur de vrje luchtgenieten en men geve
wone cifrpdz
làppgzl(Citrusmedica L.,zieonder huo spaarzaam water.Zj vorderen daarbj
Citroen), del'
lmoenboom (C.Limonum Risso) eene warmte van 1 50 C.Het verplanten

met dunne,somtjdsdoornigetakken,ovalo, geschiedt in Aprilen Afei,nameljk wanneer

fraai-groene bladeren, bloem en,die van bui- de wortels den geheelen bakvullen;dezew orten eenigzinspurperrood zjn,en gelevruch- den daarbj een weinig ingekort.Kleine b00ten met een zuur, maar smakeljk sap,- m en worden alle2jaar,grooterealle 3 - 5
C.Limia TOïJ.et./lm
st?,eenboom metschoone jaar verplant. Gedurende den winter is voor
groenebladpren,vap bt
liten purperroodebloe- den oranjçboom niets z00nadeelig alsover-

men en gewoonljk e0n zoetsmakend sap,-

rroote vochtigheid,zoodatmen hem zeerma-

C. Limetta .Rï.:.$t?, de zoete lim oenboom m et ty di
ent te begieten.Ditlaatstemoetvoorts
kleine witte bloemen, eivormige, licht-gele nlet bj den stam ,maar bj de randen van
vrtlchten en zuur vruchtvleesch,- en 0.Pe- den bak geschieden.In den zom er,bepaalde-

re//J Risso,een sierljke boom metdoornige 1jk gedurende den bloeitj.
d en devruchtvortakken, wigvormige, getande bladeren en ming,mag men bj droog wederhetbegieten
peervormige,zure vruchten.
geen enkelen dag verznimen.Alle soorten en
Van de citroenboomen gebrt
likt fnen de verse,
heidenheden worden dooroculéren,copubladeren (F0lia Citri),waaraan eenkrampstil- lêren en enten vermenigvuldigd;dit geschiedt
lend vcrmogen wordt toegeschreven, - de Op stammen van citroenboomen,die uit zaad

vrucltten,waarbj men in aanmerking moet
nemen, dat die van den eigenljken dtroenboom (C.medica)vooralt0thetbereidenvan
succade dienen,zoodatdecitroenen,die wj
in hetdageljksch leven gebrqilten,doorgaans
vruchten van den limoenboom (C.limonum)
zjn,- deschillen (Cortices Citri),dievooral
bj hetbereiden van likeurentepaskomen,en eindeljk deolie,het8apenhetzl-r,waarover wj in het artikel Citroen gesproken
hebben.
Depompelmoesboomen (C.decumana L.).De
pompelmoesboom geljkt op den Oranleboom

zjngekweekt.00k stekkenwillenonderklokken en in vochtige warmte wel groejen.
Plaatst men oranjeboomen in een woonvertrek,dan verwjderemen zezoovermogeljk
van de stookplaats en zuivere gedurig debladeren van stofm et eene vochtige spons.

Cittadella (Giovanni, graatl, een Italiaansch geschiedschrjver, geboren te Padua
in 1806, sttldeerde onder de leiding van den

abbate Nodari in de wjsbegeerte en fraaje
letteren en onder die van M elan in deregten.
Grooten roem heeft hj behaald door zjne
Storia della dominazioneCarrarese(1842,2
en heeft groote bladtlren, breed-gevleugelde dln)'' welke zich onderscheidt dool. eene

bladstelen en bolvormige ofplat-peervormige naauwgezette bronnen-studie 0n door e0n
-- fraajen stjl, zoodatzj een levendig tafereel
vruchten, die 5 t0t7 Ned.pond zwaar wo1
den,eenedikke,gladdeschil,sponsachtiyvleesch aanbiedt van een derminstbekende tjdperen groenachtig merg hebben;deze,ln O0st- ken uit de geschiedenis zjnergeboortestad.
Indie te huis behoorende en ook inW est-lndië
Citters is de naam van een aanzienljk

gekweqkt,zjn nietbt
bzonderaangenaam van
smaak.Men eet ze veelalverst!h met wjn en
suiker, en daar men ze bj eelze voorzigtige
behandeling lang goed kan houden ,leveren
zj op zeeeen verfrissehendendrank.Hethout
der boomen is hard en voor bewerking zeer
geschikt. De geschilde en afgekookte vruchten w orden m et stliker t0t eene soort Van
citronaatingemaakt.
Over het aankweeken der Citrus-soorten

Zeeuwschgeslacht.Vanzjneledennoemenwj:
Aarnont ran tsf/dr.
s, geboren te M iddelburg
den loden December 1633.Nadat hj zjne
regtsgeleerde studiën te Leiden voleindigd
had (1655),werd hj 2 Jaar later(1657)benoemd t0t raadsheer in het H0fvan Vlaanderen, in 1671 t0t secretarisvan M iddelburg
en zag zieh in 1G;4 door W illem III aangesteld t0traadsheer in hethofvan Hollanden
Zeeland en tevens tOtambassadetlr in Enge-

vermelden wj lletvolgende:Dataankweeken land, waar hj Karel 11 moest overhalen tot
heeftbj onsplaatsin daartoegeschikteOran- een verbond met Zweden.Nadathj hiertoe
Jerieën.Deboomentierenhetbestineengrond, vruchteloos pogingen had aangewend,zocht
die het midden houdt tusschen ligt en zwaar hj metran .
f:f
xzz1zw:zldenKoningtebewegen,
en waartoe mengsels worden aanbevolen, die
uit teelaarde,rivierzand en koemest bestaan.
op den bodem van den p0t ofbak leggemen
vooraf tt
lrfkluiten of potscherven met wat

mos. De meestgeschiktemestsoorten zjn in
het voorlaar hoender-,schapen- en koemest
(zonder stroo))waarmedemen eenig rOetvermengt.Guano kan men alleen metgroote0mzigtigheid gebruiken.Brengt men in den aanvang van den zom er de boomen in de open
lucht, dan is het goed,de oude aarde langs
de randen van den bak door nieuwe te ver-

vangen. In den winter moeten zj licht0n

lucht hebben, en evenmin aan vorsta1s aan
te groote kagchelwarm te blootgesteld w orden.

Zoolang mogeljk late men ze op het mid-

om als scheidsregter op te treden tusschen

Frankrjk, Spanje en het Dtlitsche rjk.Tn
1683 verzochthj zjn Ontslag en tevenseene
commissie van deStaten van Zeeland bjhun
Hoogmogenden.
In 1685 werd hj weder a1sgezantnaar
Engeland afgevaardigd en bleet'aldaart0t in
1695,dus gednrendeeen zeervreeseljk tjdvak, waarin hj zich met beleid en bcradl
anheid gedroeg.Bt
j de krooning van Willem III
Ontving hj met Nicolaas Trvï/q
sez
len anderen
den titel van pbuitengew oon am bassadeur''.
Hj was een man van degeljke beginselen,
die zjn gevoelen tegenoverdatdesKol
zillys
durfde stellen. Vroeseljk was de slag, dle
hem trof,toen 4 van zjne kinderen,op rtl
is
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van Engeland naar Zeeland, met hetschip van den 19denop dezost
enJanuarj daaraande Dolphjn''hun grafin de golven vonden. volgende bestormd en veroverd, waarna de
Toen C'itter.
q in 1691 zjn Ontslag verzoeht Spaansche Cortes W ellington t0thertog van
alsgouverneur,ontvinghj van deStatenhet Ciudad-Rodrigo en t0t grande van de eerste
verzoek,ol
u in zjne betrekkinywerkzaam te klasse verhieven.

bljven,- hetwelk hj deedt0tln1694.Reeds
vöôr zjn vertrek uitEngeland werd hj t0t
ambassadeur naarSpanlebenoemd,kwam in
Mei 1696 te M adrid?en overleed aldaar den
lzden October van datjaar.Van zjnenagelaten brieven heeft Maealday vljtig gebruik
gemaaktin zjne pllistory ofEngland''.
Willem '
/
IJI
Z Citters,een zoon vanden v0Orgaande.Hj werd geboren te Londendeniden
october 1685, studeerde te Leiden, vestigde
zich als advocaat te Middelburg, werd in
1712 burgemeester dier stad en bekleeddedie
betrekking t0t 12-maa1 toe. Voorts werden

Civetkat(Viverra L.
)isdenaam vaneen

zoogdieren-geslacht uit de orde derroofdieren;
het onderseheidt zich door een langgestrekt
ligchaam , korte pooten, een langen halsen
snuit,4 of5 teenen m et klaauwen,die ingetrokken kunnen worden, een langen,veelal
neêrhangenden staart.en door een klierachtigen zak,tusschen de achterste opening en de

v
oortplantingswerktuigen geplaatstenreschikt
om eene aldaarafgescheidene,sterk mekende
vloeistof- eiret genaamd - te bewaren De

civetkatten zjn,mettlitzondexing van slechts
éélle Amerikaanschen soort,alleen in deoude
hem onderscheidene belangrjke zendingen0p- w ereld, bepaaldeljk in Afkika en Azië,te
gedragen,en schoonhjeenaanhangerwasvan vinden;immersinEuropaheettmenook slechts
de stadhouderloozeregéring,deed hjtot!hin ééne soort.Het zjn zooltredersen in hooge

1742aan deStatenvanZeelandhetvoorstel,Om mate roofzuchtig en bloeddorstig;haarvoedsel
hetstadhouderschap Op te dragen aan W illem bestaatuitejeren,kruipende enkleinevierIT'r, prins ran Omzlp'e.Deze achtte den man voetige dieren, schaaldieren en inseeten.Van

hoog, die in hetalgemeen doorzjne ttjdge- de soorten vermelden wj deAfrikaan&eltecinooten oln zjne groote deugden zeerwordt vetkat (V. civetta W1.7.), die kleinerisdan
geprezen en op den 28stenNovemberOverleed. eene kat en grooter dan een wezel.Haarkoy.
O0k andere leden van ditgeslacht,zooals is breed, haar snuit puntig, de staarthall
W illem ran Cl/fer.
s)geboren te Middelburgin z0o l
any a1shd ligchaam tdepelsdigt,maar
1723 en overleden in 1802,- W illem Aar- kortharlg, en midden over hals en rug en
IJ/J van tsffdrt
:,geboren te Middelburg in zelfs t0t op den staartloopt eene luaan,die
1741 en Overleden ln 1811,- en Jaeob Ver- het dier kan oprigten. De kleur der vacht
lteye '
pt- Citters,yeboren te Middelburg in is geelachtig-grjs metdonlker-brtlint,vlokken
1753 en overleden ln 1823 zjn metgrooten en strepen aan dezjden,dochondexdenbuik
10fin hoogeregterljke bedieningenwerkzaam lichter,en de maan donker-bruin,terwjlde
geweest. Een zoon vanlaatstgenoem dew as staart 6 of ; ringen draagt en eene zwarte
Mr.Lawrens de Trriffe ran OfJJer:.,geboren te pt
lnt.Aan elkezjde van den pelsheet men
'sHage den zlstenJunj 1781,oud-voorzitter eene lange witte vlek dooreenedonlker-bruine
van den Hoogen Raad van Adel,wethouder
van 'sHage en ridder derorde vanden Nederlandschen Leeuw.
Ciudad afkomstig van het Latjnsche
cinitas, in in Spanje en zjne koloniën de
naam eener stad van den eersten rang,wûlke

streep in 2 deelen verdeeld,en ouder elk der
oogen eeneyroote donker-brtlinevlek.D itdier

l
eett in Athka,vooral in Opyer-en NederGuinéa, en behoort in Abesslnië,Nubië en
Egypte t0tdehuisdieren;menhoudthetvooral

om het eiret, waarvan men het wokeljks

hare eigene regten heeftenalzoowè1te onder- z-m aal ontlast. Het eivet, dat in den handel
seheiden is van villa. M erkwaardigesteden voorkomt)ismeestalm etvetenharsvervalscht;
van dien naam in Spanle zjn Cindad-Real, hetheefteen doordringendenreuk,isdik-vloei-

dehoofdstad derevenzoogenoemdeSpaansche baar, bruin van kleur,en pjnstillend,doeh
provincieinNieuw -castiliè,eeneregelmatiggebouwde, in eene vruchtbare vlakte gelegen
stad aan hetvereenigingspunt der wegennaar
Madrid?T0l0d0,Almaden en Albacete;inhare

werd vooraldoorhetbevergeil(castoreum)uit
de rj dergeneesmiddelenverdrongen.- Voorts
vermelden wjdeAziatischecirefklf(V.Zibetha
L.
),diezich vandeAtkikaanscheOnderscheidt
nabjheld werden den zisten Maart 1809 de door smallerkop,langerooren,ijnerligehaamsSpanlaarden onder Urbino door de Franschen bouw en het gemis der maan.Haar pels is
onder k
%ebtutonigeslagen;zjteltruim 10000, bruinachtig-geelmetveledonkerroodevlekken,

ende evenzoogenoemdeprovincieOp3681/:L die dwarsstrepen vorm en en op den rug t0t
geogr.mj1ongeveer'/.millioen inwoners,- een breeden band zamenvloejen.Keelen kin
en Cindad-Rodriyo,eeneSpaanschegrensvesting
naar de zjde van Portugalin deprovincie
Salamanca en in het voormalig Koningrjk
Leon,metbjna 7000inwoners,opdenregteroeverderAgtleda;den lodenJulj 1810 moest
zj zich na eene dappereverdediging aan de
Franschen overgeven,maar den 8stenJanuarj
1812 werd zj ingesloten door Wellington,

zjn bruinachtig,de buik iswit,en erloopen

4 zwarte strepen overlangs over den nek.De
staart telt 9 Ot'10 roostkleurige ringcn,die

aan de bovenzjde ineenvloejen.Deze soort

vindt m en vool-al in Indiu en op dtleilanden
van den Indischen Oceaan,vooralop Boerot

één der Molukken.- Eindeljk gewagen wj
van deyenetkat(V.genettaL.
),dieeen zeer

onder wiens opperbevel 0ok de toenmalige rank en t'raailigchaam bezit meteenkleinen,

prins nan OrJzl#,later koning Willem .
f.
f, naar de achterzjde wat breederen kop,een
roemrjk streed.De stad werd in den nacht langen staart en zeer korte pooten.D0 pels
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isgeelachtig-grgs; langs de ztjden Ontwaart
men 4 of5 rjen zwarte vlekken en langs de
bovenzjde van den hals 4 zwarte ssrepen,
terwjl de keel en de borstlicht grjszjn.
Dit dier leeft in geheel Afrika, alsmede in
het zuiden van Spanje en Frankrjk,waar
hd, evenals in Turkje, als huisdier dienst
doet, om de mtlizen te verdelgen. Als het
getergd wordt,rjzen zjneharen te bergeen
verspreidtheteen sterken dvetgeur.Hetovertreft de 2 voorgaande soorten in lenigheidvan
be
weginqtmaar ook in bloeddorst.Dehuiden
van aldle soorten ltomen in den handel.

'tvermogen van den vorst en de schatkist

bleek evenwelook n0g bj do vaststellingder
oudste civiele ljsten to bestaan.Immersde
som men, aan den vorst toegestaan!m oesten

dikwjls nietalleen dienentotbestrjding der
kosten van zjnehofhouding en van zjnhuis,
maarp0k m oesten daaruitonderscheidenetrac-

tementen van eigenljke staatsambtenaren betaald worden.Meer en meer kreeg de civiele
li
*
jst het haar toebehoorende karakter. De
vaststelling van de hoegrootheid der civiele

ljst heeft plaats op verschillende wjzen.Of
zj geschiedt éénmaal, erfeljk als '
tware,
Civiale (Jea,
n),een Fransch heelkundige, vooralletjden en geslachten,- öfzj wordt

yeboren te Thiezac in hetdepartementCantal
ln 1792 heeft zich beroemd gemaakt als uitvinder der litltotritie (zieonderditwoord)of
derverbrjzeling van steenen in deblaas.Na
vele proeven op ljken,Om den steen in de
pisblaas0? mechanischewjzeteverbrjzelen,

voor elkeinandële yeriode,bjvoorbeeld bj
elke begrooting,Op nleuw geregeld,- öf de
va
ststelliny er van gebeurt bj elke nieuwe
troonsbekllmming.De Grondwetvan 1848van

0ns Land bepaalt,dat,behalve de inkomsten
uit de Kroondomeinen,koning W illem 11 een
gelukte d1e operatie hem het eerstin 1824 *
#
iaarljksch inkomen van één millioen gulden
bjeenlevende.HetFranscheInstituutbeloonde uit 'sLands kas geniet.Bjelkenieuwetroonshem daarvoor in 1827 met een geschenk van beklimm ing wordt het inkomen der kroon

G000 francs en hj verwierfdaarenboven den doordewetgeregeld.Hetjaarljkschinkomen

prix-M onthyon ten bedrage van 10000 francs. van koning W illem III bedraagtzesmaalhonHj overlced te Parjs in Junj 1867.Zjne derdduizend gulden. Bovendien worden,volwerken hebben meest alle betrekking op de gens deGrondwet, den Koning,t0tzjn gedoor hem tlitgevondenc methode;daartoe be- bruik, zomer- en winterverbljven in gereedhooren:rDela lithotritie (182;)'7
,- rpal
*al- heid gebragt, voor wier onderhoud echter
lèle des divers moyens detraiterlescalculeux niet meerdan vjftig duizend gulden jaarljks
etc.(1836)'' - r'
lA
raité pratique surlesmala- ten laste van hetLandkunnenwordengebragt.
De
ran
J'
sme
zoodani
ui
dies des organesgenito-tlrinalres(1837- 1840, '
sLapnrd
in
sska
seeON
njaJZ
a
r:ljgeni
kschetina1
ko
nvangho
nt
-

3 dln)'',- mResultatscliniquosdelalithotritie
pendant1esalnées1860- 1864 (1865)''.
derdduizend gulden van den tjd,dat hj den
Civiele lkst noemt men de s0m ,die in ouderdom van achttien Jaren zalhebben verconstiutionéle, en ook in enkele niet con- vuld;welk inkomen op hetdubbele wordtge-

stitutionéle staten Jaarljks uit de staatsin- bragt na het voltrekken van een huweljk,
komsten aan hethoofd van den Staatwordt waartoe de Staten-Generaalhunnetoestemming
toegekend, om de kosten der hofhouding te hebben gegeven.
Aan de K oningin-w eduwe wordt gedurende
bestrjden. Zj is wel te onderscheiden van
de bezittingen der Kroon en van het eigen harenFeduwljkenstaateenJaarljkschinkomen

vermogen van het Koninkltlk geslacht. Het van ée'n honderd vjftien duizend gulden uit
spreekt van zelf, dat er pas sprake kan zjn 'sLands kas toegezegd.
van zulk eene civiele li
jst, wanneer in tle
Decivieleljstin onsLand bedraagtopdit
practjk h0t beginselisaangenomen,dathet oogenblik zevenhonderd vjftig duizend gulprivaat-vermogen van den Vbrst en de schat- den, of rtlim 20 cent per hoofd van de bekist van den Staattweewe1te onderscheiden volking.

zaken zjn. Het hoofd van den Staatgeniet In België isdatbedrag ongeveer41/: mildie som uit de inkom sten van het land ntl lioen francs! of42 cents per hoofd;inPruisnietzoo zeer als tractement; want hj isgeen sen ruim 4',/a millioen thaler, Ongeveer 30
ambtenaar van den Staat,maar zjn hoofd, cents perhoofd;in Frankrjk onderhetKeizelf een integrérend bestanddeel van het zerrjk 25 millioen t'
rancs,aandeelperhoofd
staatsbestuur (althans in de Staten,dieniet 31 cents (de bezoldiging van den President
den republilkeinschen regeringsvorm hebben)) en hetonderhoudvanzjn huisbedragenthans
maar a1s eene noodzakeljke toelage,om 762400 francs); in Engel
q
and ruim 406000
de kosten van dc hofhouding, mct al w at pond sterling,pe< hoofd ongeveer 15 cents.

daartoe behoort,te bestrjden.De eeren de Civiele partij. In hetoude strafregtbj
waardigheid van den Staat zelfeischen,dat de m inder ontw ikkelde volken staat in het
hj naarmatevan zjnekrachtenvoorzienmoet begl'ip pstraf''dit elem tm tOp den voorgrond,
in deuitgaven,dievereisehtworden om zjn dat het nadeel, aan den individu, den behoofd en het huis van den regérenden vorst leedigde ofzjneverwanten toegebragt,moet
op meer of'min onbekrompene wjzete 0n- vergoed worden. Bj het waardéren van
derhouden.
dat nadeel neemt m en niet slechts de w erDe civiele ljst werd heteerst in Engeland keljk geledene,de mp,
teriële,schade in aan-

ingestold onder Karel 11, om paalen perk merking, m aar ook de zoogenaamde 'rintclte stellen aandeverkw istingen vandezenvorst. lectuëleschade'',bjvoorbeeld:vergoedingvoor
Andere natiën volgden langzamerhand dit gel
eden pjn, voor schrik,angst,ontsieriny,
voorbeeld.De historische verwarring tusschen voor 'tbewtlstzjn dat men in zjn regt ls
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gekrenkt enz. Het publiek-regterljk element die op vorderi
nçvanhet0.m.overhetBtrafwordt in het geheel niet erkend; men be- bare vatlhetfeltzaloordeelen.
denkt lliet, dat f
b or de misdaad 0ol
t de geD0strafregterdoetdan bjzjnvonnistevens

heele organisatie dermaatschappj,de Staat, uitspraak over debtlrgerljkt)vordering.
reschokt,datdemaatschappj zelvebeleedigd Bj 0nsis dittoegelaten,zoo devordering
lsgeworden.Ditis teverklaren uitde zwak- in correctionéle zaken niet boven de 150,il1
heid dier jeugdige organisatie. De enkele policie-zaken niet boven de 50 gulden gaat.
De particulier, die vroeger den eisch t0t
mensch zoekt zjn stetln t0t dtlsver in den
familieband ter Onderlinge bescherm ing,hand- straf deed,en thans zich slochts in het strafhaving en verdediging der regten Op persoon geding magvoegen,ten eindezjneburgerljke
en goederen. Meer en meer treedt de'Staat regtvorderi
ny tegeljkertjd behandeld te krjkrachtig op,om die taak van de familie over gen,wordtln regten genoemd:eivieleztzrf/.''
Ci
vi
e
l
pr
ocbs! zie Prooès.
tenemen.Hjvervolgtdemisdadigers,spreektde
strafover hen uit,enzorgt,dathetveroordeeCivielregtjz1eBnrgerlr
q;k rgJ.
lend vonnistenuitvoerwordtgelegd.Hj doet Civiel ingenieur, zie Inyen%enr.
dit in de eerste plaats,omdat hj hetregt, Civilis (JuliusClaudius)wasde aanvoerzonder 'twelk de Staat, de organisatie dtir der der Batavieren bj hun opstand tegen de
maatschalyj! onbestaanbaar is,moet hand- Romeinen in da Jaren 69 en 70 na Chr.Hj
haven. Hp elscht van den misdadiger vergoe- en zjn broeder J'
tlilts TI
-JI,
:waren,naar
ding voorde schade,doorzjneeuveldaadaan men vermeldt uit een Koninkljk geslacht
het algemeen toeyebragt.Hetherstelvan het gesproten en bj hull stam zeerin aanzien.
stofl'
eljk,materieél nadeel,doorhetmisdrjf D00r I'
ontqj'
ts OIr
JICJO, opperbevelhebber der
aan den beleedigdeberokkend,wordt aan den
beleedigde zelven ot'aan deanderebelanghebbenden overgelaten. De hier beschreven ontwikkeling gaat evenwel zeer langzaam : de
eerste stap t0t den tegenwoordigen toestand
is,dat de Staat zich welbemoeitmetdever-

volging dermisdrjven,maaralleen,a1szjne

hulp door den beleedigde is ingeroepen.Er

mo
et eene klagte zjn,andexs reene vervolging van staatswege.De particuller treedtnu

Romeinen in Neder-Germaniëvanoproerigheid
beticht,w erd laatstgenoem detilrdoodgebragt,
en aan eerstgenoemde z0u voorzekerhetzelfde

l0t zjn ten deel gevallen,Y7aroNero niet
gestorven. Galba sprak hem vrj, doch de
soldaten van Vitelliltseischten zjnclood.D0or
die gebeurtenissen ontkiemde bj Cirilis het
plan,om hetjuk derRomeinen toverbreken;
aanvankeljk echter hield hj het verborgen
en schaardezich aan dezjdevanVewason'
Hs?
den teyenstander van Vitellius.Een lastvall
Vespas%anus gaf den Batavier aanleiding,om
eene volksvergadering btjetl
n te roepen.Hj
noodigdedegenen,bjwiehjdergeljkegezindheden mogtOnderstellel
zalshj zelfkoesterde,
t0t eene zam enkom st in een heilig w oud,
kreeghierdoorhetvolk Op zjne zjdeenverzekerde zichook van denbjstanddernaburige

zelf op als klager tegen den Overtreder der
wet en eischt tegen hem eene straf,die door
den regter za1 m oeten uitgesproken worden.
Daarna verbiedt de Staataan den particulier
wel het.doen van een eisch t0t straf, maar
onthoudt zich zonder klagttoch n0g van het
vervolgen tOt straf.Het openbaar ministêrie,
inmiddels door den Staat aangesteld,bemoeit
zich in den beginne metgeenestrafvervolging Kaninefàten en Friezen.Eerstgenoem de stam zonder dat eene klagt is ingekom en.Tegell- men kwam en heteerstin verzet en ovelvromwoordig vervolgthet openbaar ministérie bj pelden onder aanvoering van Brinio2Romein0nsallemisdrjven,op enkele uitzonderingen sche legioenen.Vrutshteloos poogdezich C'ivills

na, ambtshalve, zoodrahet,op welke wjze nog altjd met het masker dergytrot
lwheid
o0k , van het plegen slechts kennis heeft aan Rome te dekken en de Rom elnsche aanvoer
de
r
s
t
0t
de
ver
dedi
gi
ng
van
onve
rde
di
gbare
geltregen (zie Openbaar zZZ,
sJJde).Hetopenbaar ministérie eischt straf: geene vergoe- kasteyelen te bewegen;hj moestweldra opending voor de werkeljke schade, d00< den ljk alseen vjand van deRomeinenoptl'
eden.
beleedigde in zjn vermogen geleden. Tot Hj behaalde eene overwinning te land,daar
herstel daarvan heeftde beleedigde eene bur- de Tongeren t0t hem overliepen,enveroverde
gerljke l'egtsvordering tot'schadevergoeding, eene Romeinstthe vloot van 24 sehepen dool*
die geboren w ordtuitelke onregtm atige daad, de muiterj van daarop aanwezige Bataafsche
om het even ofdeze in de term en der straf- r@ejers.Hierna verklaarden deGermanenzich
wet valt, of niet. W ordt de pleger van het gereed, om een bondgenootschap methem te

misdrjfnu t0tstrafveroordeeld,dan isdaarmede reeds bewezen,dathj eeneonregtmatige daad beging, en tevens dathj daaraan
schmldigis(zie Straf).Debeleedigdeheettnu
slechts aan te toonen, dat hj Ook werkeljk nadeel in zjn vermogen heeftondervonden,Om zich zjne actie t0tschadevergoeding
toegewezen te zien.
Di0 actie is eene burgerltjke,dievool
'den
bnrgerljken regteringesteld moetw orden.

sluiten,en tevensw0n hj dooreellemensohlievende behandeling van gevangene Gallische
soldaten de gt
m st der Galliël'
s.Flt
zcc?f.
:Hordetpzli'
lf.
S, die als onderbevelhebber van Vitellilts
in die streken het bevelvoerde,zag zichein-

deljk genoodzaakt,den legaatMummiusZMperelts met2legioenentegendeOproerigebond-

genootentedoenoprtlkken,enaanvankeljktrokken zoowelde Ubiërsalsderuiterj derTrevieren enBatavierenbereidvaardigmedetenstrjde.

Tot bekorting Van het proces is nu eehter Dadel
jltechterbj den aauvanpvan den slag
toegelaten, dat de eisch t0t schadevergoeding voegden zich de BataafscherultersbjCirilis,
i
n
g
e
s
t
e
l
d
N
v
o
r
de
n
V0
0
r
d
e
n
s
t
r
a
f
ï
e
gt
e
r
,
waar
door
(le linkervleugelder Romeinen veel
mag
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zwakker werd.Niettemin hielden delegioenen liaansch beeldhouwer en bouwmeester,werd
stand totdat de Ubiërs en Trevieren op de geboren te Lucca in 1435.Men verhaalt,dat

vlugtgingen.TerwjldeBatavieren dezever- hj tot op zjtl40stejaardebetrekking van
volgden, gelukte het den Romeinen,Castra
Vetera te bereiken.Aanstonds gafCirilis,aan
de cohorten der Batavieren en Kaninefàten,
dieop bevelvan Vitelli'lts reedsOpwegwaren

barbier heeft w aargenomen. Intusschen m oet

hj zich reeds vroeg op de kunsttot
xgelegd
hebben daar men in de St.Maartens-kerk te
Lucca 8 portretten aantreft, die door hem

naar Rome,tjdinr van deze zegepraal;deze vervaardigd zjn,toen hj n0g eenknaapwas.
ntl maakten de welgering van eenehoogedoor Hj overleed in 1501,ensommigengevenhem

hen geëischte soldj t0tvoorwendsel,om naar eene plaats naast M ieltele Anyelo.T0tzjne
Neder-Duitschland te trekken ten einde zich belangrjkste kunstgewrochten behooren het
aldaar met C'
-'
t
vil%
-ste vereenigen,hetwelk hun Mausoléum van Pic
-JrO da Fbcd/p,pauseljk
00k gelukte,nadat zjzich bj Bonn eenweg secretaris, hetwelk zich door eene sierljke

hadden gebaand dwarsdoordeRomeinsohebe- evenredigheid der deelen onderscheidt,- het
zetting heen.In weerwilvandezeversterking standbeeld van den heiligen Sebastiaanineene
gevoelde Chtilis zich n0g zöô walzkelmoedig, kapel der St.Maartenskerk te Lucca, de
dat hj het opperbevelhebbersohap overzjn standbeelden Van A dam en zïva,van Zaeltalegerin den naam van Vespaso nusaanvaardde rl .sen E loabeth en van2 engelenin dehootklen op dien grond de 2 legioenen te Castra kerk te Genua - en vooral de bas-relièt'
s
Vetera uitnoodigde 01p zich bj hem aan te aan een der altaren in dehoofdkerk teLucca,
sluiten.Toen deze echter een fleren beschim- we
Clple
aaatst
eeers
ti
too
idhzojon
.tad
pend antwoord gaven,vereenigde zich CirilLs
vil
t
Vecc
hi
an,1
t4
e84
vov
ro
el
n
de
fds
met de Brud eren en de Teuctonen.Het be- van eene evenzoo genoemde delegatie van
rigt, dat
doorden slag bj Cre- den Kerkeljken Staat,en thansdie van een
m ona allen tegenstand overwonnen hadjk0n district der provincie Roma,hetwelk op 17,8
hem niet bewegen, om de wapens neêr te o geogr.mjlrtlim 20000 inwonerstelt,ligt

leggen;zelfs zond hj een gedeelte van zjn westzmdwestwaarts van Rome, 8'/a geogr.
legertegen Dillilts Trt
lcfzll aan de Boven-ltjn mjlvan deze stad verwjderd, aan de Tyrten strjde.Hetwerd echterbj Gelduba t0t rheensche zee en aan den spoorweg en telt
den teruqtogtgenoodzaakt,el1 Voenla drong bjna 9000 inwoners.HetheefteeneOorlogsdoor t0tm Castra Vetera,hoewelgebrek aan haven met twee in zee zich uitstrekkende
levensm iddelen hem weldra dwong om naar hoofden, aanzienljke scheepstimmerwerven,
elders te trekken.Toen werden zjne onder- vuurtorens,een arsenaal enz.De ingezetenen
bevelhebbers Classielu en Julilu TWJPr afvallig,verleidden ook de legioenen t0t ontrouw ,
en namen deze onder htm bevel t0t verdediging der Gallische heerschappj.Zj,die in
Castra Vetera waren ingesloten!gaven zich
nu overaan (Srilis en werden btlhetvertrek
der Germanen afgemaakt,en ook tweeandere
legioenen bj Novesium en Bonna m oesten
hun leger verlaten.Daarntlin den eerstvol-

houden zich vooralbezig met aluinbereiding,

en in de nabjheid der stadvindtmen druk
bezochte zeebaden, terwjl de stoombooten,
die geregeld tusschen Napels en Marseille
Varon , er aanleggen.
De stad verhett zich op de plaatsvan het
oudeCentum -cellae,hetw elk tereerevan Tra-

JWzlff.
s,diehetvergrootte,00k HortusTrajani
werdgenaamd.Ten tjde van Justinongtswas
genden tjd Cirilis strjden moesttegen zjn die stad de twistappel tusschen de Grieken
mededinger Clandi'
tts Labeo, leed T'
ator bj en de Gothen.Zj werd door Totilt
u veroverd
Bingium eene nederlaag,waarna Cerialis Triel doch door N an es w eder in bezit genom en
bezette en de vereenigdelegerm agtderopstan- (553 na Chr.
).Meermalen werd zj verwoest,
delingen sloeg. O0k later in den slag,dien maartelkensverrees zj wederuitharepuinht
i bj Castera Vetera aan Cirilis leverde, hopen.Paus Urbanus VIII voorzag haar van
qs XIIverklaarde
bleef hj overwinnaar. Civilis, Classielts en vestingwerken,en lnnocentl'

T'
t
dor tl
-okken daarna wedernaar deRjn en haar eene vrjhaven en verzorgde haarvan
hoewel zj nu en dan een aanvalwaagden, drinkwater door van Tragino derwaartseene
waren zj na den inval van Cerialis op het waterleiding aan te leggen. Na den aftogt
Eiland der Batavieren t0t den vrede geneigd. derFranschetroepen (30 Julj 1870)werdde
Juist m et de onderhandelingen, die daarom- vesting door Pauseljke soldaten bezet,doch
trenttusschen Cerialis en Cirilis Op eene half naeen beraad van 12uurgaven zjden16den

afgebrokene bxtlg gevoerd werden,eindigthet September1870 zich overaandenItaliaanschen
verhaal van Taeit'
us, daar het slotvan dit generaal Boio.
boek niet ter onzer kennis kwam.
Clackm annan is de naam vaneengraafCivilisatie.Een Romeinsch burger(eivis) schap in het zuiden van Schotlalzd.Het is
uitden bloeitjd derRepubliek was eentoon- door de Firth of Forth van het graafschap
beeld van qoede zeden,en van waardijheid Stirling gescheiden, en wordtvoor 'toverige
en gepastheld in gedrag,taal en manleren. door degraafschappen Perth en Fifeomsloten,
llet.is derhalve geen wonder, dat men aan Op 2'
/s(ngeogr.mjlomstreeks23000inwoners

het woord ciriliséren (tot burgermaken)de- tellende.Het zuideljk gedeeltevan ditgewest
zelfde beteekenis heett gehecht als aan het isvlak,doch in hetnoordeljk gedeelteverheft
w oord beseltaven. Men zie alzoo mlder .Be- zich de keten der Ochillhills in den Bencloch
dc/
lt
ztl'
lzy.
ter hoogte van 800 Ned.el.De voornaam ste
Civltali (Mattco), een uitstekend Ita- rivier iser de Devon)die er van het oosten
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naarhet westen dooreen bekoorljkdalkron- de Tundra's van het Noorden en strekt de
kelt en onderscheidene fraaje watervallen rendieren t0teene voedzan:espjs.
vormt.De grond iserzeervruchtbaar,en 3/: Claerbout (J00s) of m aarbowt, een
van de geheele oppervlakte zjn door den Zeeuwsch rederjker,werd geboren te Vlislandbouw in bezit genomen.Er wordt eene singen,leefde in de tweedehelftderlCdeeeuw
groote massa steenkolen opgedolven;voorts en gaf, behalve gedichten, een aantal dralevertde bodem erjzer,l
kalk.zilver,koper matische stukken in het licht,zooals:pKalf

100d en kobalt.Andereuitvoer-artikelszjner (kluchtspel, 1662)'',- poresto ofverdrukte
wol,vette schapen en koren.Devoornaamste onnozelheyten de rampzalige Sibyna(treurstaè is er,behalve dehavenplaatsAlloa,de spel,1662)''1enz.
hoofdstad,desgeljks Clackmannan genMmd. Claessen (Johannes), een Nederlandsch
De inwoners drjven een belangrjken handel godgeleerde, werd geboren te Maastricht in

in steenkolen.en'hetoudekasteel,Clackman- 1734, studeerde indetheologie,en werdeerst
nan Tower geheeten,hetwelk zich aldaarvep reetor te Schoonhoven en daarna achtereenhet,wasin 1330 deverbljfylaatsvanRobert volgens Nedikant te Kedichem en te Leerdam,voorts emeritus in 1806 en overleed den
Wrflc:(zie Onderdezen naam).
Cladanthus Cass.isdenaam van eenPlan- 19den Mei 1812. Hj was aanvankeljk een
tengeslacht uit de ïàmilie der zaâmgesteld- jverig Patriot,zoodatzjnhuisdoordePrins-

bloemigen(Compositae);hetonderscheidtzich gezinden geplunderdwerd,terwjlhjzichlater
door een stoppeligen vrtlchtbodem en door bj detegenpartjvoegde.W egenszjnegeleerdzamengedrukte, Ongevleugelde en onbehaarde heid,goedhartigheid en populairepredikwjze
zaden.Van de soorten noemen wj C.prolife- genoothj Op zjne standplaatsen de achting
IJ heeft eene lange
r'
M,
s Dec.(Anthemis arabica L.4,die bjna 1 der w eldenkenden, en hN ed.elhoog w ordten aan een sterk vertakten reeksvan geschriften - vooralleerredenen stengel dubbel-gevinde, Onbehaarde bladeren, uitgegeven,waarvanwjnoemenrBrievenover
ljnvormigeblaadjesen eengrootaantalfraaje, den aart, de kracht en de waerheit van de
goudgele,in de okselsdertakkengeglaatste Borgtogt van Jezus Christus(1785,2 dln)''.
bloemen draagt.Zj behoort te huis ln Ber- Claessens. onder dezen naam vermelberje en wordt in de tuinen van Midden- den wi
j:
Anton
00n Nederlandsch schilder
Euro
Clpa
adi
al
ums
s ierplant gekweekt.
Seltrad.et Spreny.ofyaligaanis uit Antwerpen e
Hj
n ewe
enru
kt
it
estekend kunstenaar
op de m anier der
de naam van een plantengeslachtuitdefamilie der 16de eeuw .
der cypergrassen (Cyperaceae)J het Onder- Ouden,maar zorgde,datzjne'fguren even

s
eheidt zich door een veelbladlren kelk met zoovele portretten waren.M en vindt van hem
over elkander liggende kafblaadles,waarvan teBrugge rllet oordeelvan Cambyses''- en

debuitenstede kleinste zjn,en doorhetge- Een gastmaal''.Dit laatste is op hetstadhuis
en draagtketJaartal1574.
sezl,
:,00k Jan X ltzlt
gz.ran Gr/lzp
wj de ook in 0ns Vaderland voorkomende Jan OlJe.:.
moeras-galigaan (C.MariscusR. Wr.Schoenus genaanzd, in de tweede helft der 17dp eeuw
MariscusL.4meteenevan boven z-werfver- leeraar der Dooysgezinden te œ ouw. W edeeldebladrjkepluim,btlndelvormig-gepluimde gens zjne vrjzmnigheid gaf hj in 1690
aartjes en een ronden, gladden, bladrjken aanstootin de gemeente,die zich,inweerwil
m is van bloemkroon. Van de soorten noem en

halm . D eze plant is in de m oerassen van van devredelievendepogingen van Ubbobaron
Europa,Noord-Amerika en Nietlw-llolland te ran Aylra,grietmanvanIdaarderadeel,weldra
vinden: en bereikt vooral in Gothland eene in 2 gemeenten,eeneVlaam scheen eene W a:t
sezl,
v behoorde
aanmerkeljke hoogtel zelfsvormtzeerdrj- terlandsche,scheidde.Jan CltKd.
vende eilanden.Zj dlenter in Jeugdigen toe- t0t deze laatste, doch overleed in het begin
stand tot veevoeder,en w ordtervoorts op de der 18deeeuw.Hj schreefrlueerederD00psgezinden,verdedigt tegen de vreemde misduiwjze vandek-rietgebrt
likt.

Cladonia Hym. Ot'bekermosiseen plan- dingen van D.Feddxiks (1702):'.

tengeslacht uit de familie der korstm ossen

LambertwsHZIJOSI,:Claessens,een uitstekend

(Lichenes)! het onderscheidt zich door kop- graveur.Htjwerd geboren te Antwerpen 0mvormige, bruine Of roode schildjes) die ge- streeks het Jaar 1764 en ontving onderwjs
plaatstzjn Op steelvormige,holle,dikwjls aan deteeken-academiealdaar.Eerstvielzjne

vertakte dragers,welke zich uiteen bladerlg, keus op het landschapschilderen, doch later
schubachtig, horizontaal lo0f verheFen. De bepaaldehj zich bj degraveerkunst.Hj be-

talrjke soorten groejen meest0? den grond. oefende deze Onder deleidinq van FranLoin
Van deze vermelden wj:C.pyandata Spreng. Wdzfplpzzi te Londen,en vestlgde zich eerst
metOnregelmatige,grjsachtig-groene dragers te Amsterdam en daarnate Parjsjwaarhj
en groote,purporroode,kopvormigeschildjes, in Odobor 1834 overleed. Op eene ho.ogst
op heuvelsen in wotzden in Duitschland voor- verdiensteljkewgzeheefthtlnDenachtwacht''
komene en voorheen als eene geneeskrach- van R embrandt, - nDe afneming van het
tige plant beschouwd, en 0. ranniferina kruis'' van R'ubbens'' - De vischkooper''
Ap
#1.Ofhetrendiermosmetstrtlikachtigeen van Ontade, - rDe waterzuchtige vrouw''
dikwerfvertakte stelen metoverkangende uit- van Do%qenz. in plaat gebragt.Sedert 1830

einden.Ditkorstmos,aanvankeljkgroenachtig- washj lidder4deklaœevanhetKoninkljk
grjs,later witvan kleur, komtbj 0nsop Nederlandsch Instittmt.
heidevelden algemeenvoor)maarbedektvooral
Claesz (Cl>s)wasin hetbegin derlrde
V.

32
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leerMr der Doopsqezinden te Blokzjl ClAiret is de O am,dien men geeft aan
en legde er zich met jver op t0e,om het elke llcht-roode Franschewjpsoort.In Engegeloofendeafkomstvanzjnegeloofsgenooten land geeftmen den naam van elaret aan alle
te verdedigen in geleerde geschriften, wier roode Fmnsche wjnent de champagne- en
titels zôölang zjn,datwj het nietwagen, bourgoyne.wjnen uitgezonderd.
e0l1W

Clalrfayt (Franz Sebastian KarlJoseph
Clseszen (Reyyier), Claaszens ofk'laas- deCxoix,graafvan)eigenljk Cler
layt,eenO0s:0012 geboortig u1t Amsterdam , was vice- tenrjksch veldmaarschalk,werd geboren den
admlraal van Zeeland en behoorde t0t het 14den October 1733 op hetkasteelBrtlille in
smaldeel,datin hetnalaarvan 1606met24 Henegouwen.Hj nam a1soëcierdeelMnden
ereen van afteschrjven.

schepen, onder het bevel van den luitenant- Zevenjarigen Oorlog en onderscheidde zich in
admiraal W illem Jfllftgl,naar den Atlanti- de veldslagen van Praag,Lissa,Liegnitz enz.
schen Oceaan gezonden werd,om de Portu- zoozeer, dat hj weldra bevorderd werd t0t
géscheretour-vlooten optevangen.Nabjkaap kolonel.Nadàthj geruimen tjd 0yzjnegoeSt. Vincent werd Hautain aangevallen door deren had doorgebragt,riep hem ln 1718 de
den Spaanschen vlootvoogd d0n Loni,ndeFï- Bejersche successie-oorlog weder onder de
aseiardo raet8 grootegal
joenen,waarvan één wapens.In den oorlog tegen deTurken(1788
aanstonds op Claeszenafkwam.Aanvankeljk en 1789) werd hj t0t veldtuigmeester bezond H antain 3 schepen t0t hulp,doch toen noemd, sloeg met zjn corps deTurken bj
nualdogal
joenenderwaartsstevenden,deinsde Mehadia en vervolgens, na de verwoesting

hj af,zoodat Claeszen geheelalleen terprooi van Belgrado,bj Salgaen Kalafat.In 1792
bleef aan den overmagtigen vjand. Twee wierp hy met Beaulieu deFranschen terugj

daqen bleefhj strjden; eindeljk was zjn die een lnval beproefden in de Nederlanden,
schlp reddeloos geschoten en een grootdeel nam aan hethoofd van een corps van 12000
zjner manschappen gesneuveld.Nu deed de m an deel aan de verovering van Longwy en
dappere Claeszen aan de 60 overigen hetv00r- Verdun, maakte zich den lsten September
stel, om de lont in het kruid te steken;het m eester van een gewigtigen post bj Stenai
werd aangenomen en na een kort gebed v0l- en dekte den terugtogt van den hertog van

voerde de held het feit,waarvan debjzonderheden door 2 matrozen,die door de SpanJaarden werden opgevischt,medegedeeld en
door Helmers in de mllollandsche Natie''Op
eene trefendewjzebezongen zjn.DeStatenGeneraal en de Admiraliteit van Amsterdam
bejverden zich,om aandeweduwenenweezen
dergesneuvelden bljken tegeven,datzj het
heldhaftig gedrag dier vlootelingen op prjs
stelden.
Clairaut(AlexisClaude)ofClaieanlt,een
uitstekend Fransch w iskundige, geboren te
Panjsden 13denMei1713,bestudeerde reeds
op zjn lodeJaar het boek van l'Hôpital over
de kegelsneden,en wegens zjn rRecherches
sur les courbes à doublecourbure''werd hj
op l8-jarigen leeftjdin de Académieopgenomen.Met M aupertl
ds ging hj kort daarna
n= r Basel, waar hj Jean .
& rzzt
nllR, den
Nestor der toenm alige wiskundigen, leerde
kennen,en vervolgensnaarLaplandtotopme-

tingvan eenmeridiaan.In1743deeldehjaan
deAcadémiezjneberoemdetheoriemedevan

de gedaante der aardeop hydxostatischegronden, en werd alzoo de eerste Fransche wiskundige, die op den weg van Newton's uitvindingen verder ging en de formule vond
voor de voorwaarden van het evenwi
gtder
vloeistoFen. Voorts vermelde hj de ultkomsten van zjne nasporingen omtrentdemaan
in het werk rr
lahéorie de la lune déduite du

#rffzldoïjknaarCoblenz,waarnahjindeNeder-

.

landen de operatiesbestuurde,die doorhertog
uilbe
rt ran tgtxkq
sds-7'dtvc/les begonnen waren.

Den lstenMei1793overrompeldehj deFranschen bj Aldenhoven,noodzaakte hen, het
beleg van Maastrichtop te brekenten besliste

d00r zjn beleid en moedden bloediyen slag
bj Neêrwinden. Evenzeer onderscheldde hj
zich in de gevechten van Qt
liêvrain,Hanson
en Famars, terwjlhj Le Quesnoidwong,
om zich over te geven.In den aanvang van

den veldtogt van 1794 wisthj met eene afdeeling troepen in Vlaanderen de aanvallen
derFranschen bj herhaling afteslaan,doch
toen deprinsvan Coburgden slag bj Fleurus
verloor, was hj niet langer in staat, den
vjand tegen tehouden,zoodathj hetleger
met groote omzigtigheid deed terugtrekken
overdeRjn.In 1795werdhjveldmaarschalk
en Ontving het opperbevel 0V0r de oostenrjksche armée en het Rjks-leger. In het
najaar toen de Sambre-en Mus-armée onder
Jourdan bj Di
isseldorf,endeRjn-enMoezel-

armée onder Pieltegru bj Mannheim over d:
Rjn trokken, wierp Claé
mfaytzich op eerstgenoemde,sloeg hem bj Höchsten deedhem
overde rivierteruytrekken;daarna ruktehj
voorwaarts,om Malnz te ontzetten,datdoor

70000 Franschen was inyesloten,bestormde
enveroverdedea1sonoverwlnneljkbeschouwde
ve
rsc
Ing
elhans
heiminge
nan
aren verloeg den vjand over

seulprincipe del'attraction (1752 en 1765)''
.
Bingen en over Oppenheim
Daarnabepaaldehj den terugkeerderkomeet naar Alzey.Daarhj op een veldtogtin den
van Halley op den 15den April 1749, zag winter niet was voorbereid, sloot hj den
zich door zjne r'rhêorie desmouvemensdes Qlsten Decem ber een wapenstilstand en keerde
comêtes''in een heftigen strjd gewikkeld met
d'Alembert,en overleed op den 17denM ei1765.
Alzjne werken - vooralo0k de door hem
a schrevene leerboeken - dragen den stempel

in Januarj 1797 naarW eenenterug.Oneenig-

van duideljkheid.

hem t0thof-krjgsraad,dpchde ondervpndene

heid m et den minister Tltuyutwas oorzaak,
dat de bekwame m an, niet weder m et een
commando werd belast. W èl benoemde men
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V0n,Z00r 0V0rt
l<0V0n V001X0St0ld.Zelveschreef

zjnegezondheid,enhjOverleedopdenzlsten zj pMémoiresd'NippolyteClaironetréqexions
sur la déclamation théa
-trale (1799!- nieuwe
Julj 1798.'
Clair-obscur, in het Italiaansch Chial'o- uitgave1822)' waarin vool-Jeugdlgetooneeldyc,
rp,'
tgeen wj doorliel
tt-donkerkunnenver- spelerszeernuttige lessen zjn opgenomen.
talen? noemtmt
m in de schilder-en graveerClairvaux ,een vlek meteenpaarduizend
kunstdejuisteverdeelingvanlichtenschaduw. inwoners in het Fransche departementAube,
Mranneer wit en zwart,de yrondslagen van niet vervan Bar-stlr-Aube op den linkeroever
alle kleuren,uitsluitelzd gebrtllktworden,z00 de1*rivieren aan een Spoorw egstationgelegeng
komen daardooren doorhunnetalrjkent
lan- isbekend d00rzjneoude en beroemdeabtdj
cêrlngen de beelden in hunnenatuurljkege- der Cisterciënsers (zie onder dezen naam),
daante te voorschjn.Hierop rustdegraveer- Clara F/IJI geheeten en gesticht doûr den
kunst,metuitzondoring van hetgeval,waarin heiligen Bernhard:die er de waardigheidvan
zj een kletlrendruk beoogt.Deschilderkunst eersten abt bekloedde(1115)en aldaarin de
gaatverder;zj verleentkleuren aan lichten kerk bograven werd.Later verreesnaastde
schaduw en zoekt hierdoor de natuur na te olzde stichting een nieuw enprachtigkloosterj
bootsen,terwjlzjtevensopeenebetooverende alwaaronderdemerkwaardigheden een wjnwjze doorhetlichtendonkgrdeigurendoet vat getoond w erd, hetwelk 800 t0n bevatvooruittreden ofachterwaarts wjken op het ten k0n en den naam van den rheilige Bern.
doek.M en isalgemeen van oordoel,dat C0r- hard''droeg.Deabtdj,dieaanzienljkeinkomrect
/.
/oen Rembrandtdaarin hetmeesthebben stenbezat,werdtjdensdeRevolutieopgeheven,
uitgem unt.- Men geett den naam van claim en degebouw en dienen totwerk-entuchthuis,
obscur 00k aan eene bepaalde soortvan hout- w aarin gemiddeld 1650 m annen,550vrouw en

sneêplaten, en de eerste van dien aard ztjn en even zooveelkinderen zjn opgenomen.

in 1506 doorLueas Cranaehvervaardiyd.Die

Clairvoyant,zie M ay3tetismuu.

ktlnst werd in de 16de eetlw in Itallë door
Clajusjeigenljk ClaiOfKlal.Onderdezen
Huyo (1 Carpi, Antonio da Trento,Andrea naam vermelden wj:
zzktf'retwli enz. en in de Nederlanden voo1'al
Joltaztn Cltzp''lf.y de O?z#ere,den grondlegger
doox A brakam Bloemaert beoefend.Laatstge- derDaitschespraakleer.Hj werd geboren in

noemdegraveerdett0thetverkrjgenvanfraaje 1530 le Herzbery in Keumsaksen,stt
ldeerde
borstbeelden, de omtrekken in koper en de te Grimma en Lelpzig,wasvoorts9jaarlang
leeraar in demuziek,dichtkunsten Grieksche
schaduwen in hout.
Clairon (Claire Josêphe Hippolyte Legris taal te Goldberg in Silézië, voorts t0t 1569
de Latude),00ne Fransche tooneelspeelster, rectorteFrankenstein i
n Mi
insterbery,daarna

werd geboren in 1723 nietver van Condé in teNordhausen,en overleed alsgodsdlenstleerVlaanderen.Zjwaseenkindvanarmeot
lders, aar te Bendeleben in Thiiringen op den llden
ma
a
r
g
i
nr
r
e
e
d
s
v
r
o
e
g
n
a
a
r
Pa
r
j
s
,
wa
arzj April 1592. Zjne rGrammatica germanicae
het beslult Opvatte, om tooneelspeelster te linguae (1578)''is gertlimen tjd algemeelzin
worden:zoodatzj reedsOp l3-jarigen leeftjd gebruik geweest.
Joltann OJJJW.S de Jonyere,een godgeleerde
optrad ln het Théâtre des Ttaliens.Daar zj

hiergeen bjvalvond,ging zj naarRouen en
anderesteden,waarzj 0ok alsballetdanseres
en zangeres aan de voorstellingen deelnam ,
totdatzj in1743gelegenheid had,Om zioh te
@
verbinden aan de opera te Pargs.Kortdaarna
ontvingzjeeneaanstellingbjhetrrhéâtreFrançais,entoen zjhierdeeerstemaalinderolvan
Phèdre Optrad,behaalde zj eene schitterende
zegepraal. De l0f van Voltaire vermeerderde
haren roem ,en zj wasreeds 22jaarde lieveling gew eestvan hetpubliek,toen hare regtmatige w eigering, om meteen tooneelspeler
van zeer betwist talentop te treden,oorzaak
was, dat m en haar m et Lekain en anderen

plotseljk in degevangeniswierp (1765).W èl
verkreeg zj kort daarnaharevrjheid,maar
zj zeidehettooneelvaarwel.Haargrootvermogen zag zj vervolgensdoor deongelukkige
speculatiesvan den abbê Terray aanmerkeljk
verminderen,en op so-jarigen leeftjdknoopte
zj n0geenebetrekkingaanmetdenmarkgraaf
ron xl.
zdq
vtzc/z,dieeen dozjnjaren Jongerwas
danzj.Zj volgdehem naarztjnhofenkeerde
eerst in 1791 naar Parjs terug,alwaar zj
den 18den Januarj 1803 nagenoeg in behoef
l

en gekroond dichter. Hj werd geboren te

Meiszen in 1616 en overleed als godsdienst-

leeraar teKitzingen in Franken in 1656.Hj

was een der hoofden van de Neurenbergsche
dichtschool,doch zjne gediehten getuigen van
eene godsdienstige en poëtische Overspanning

en zjn daarbj overdreven kullstmatig.Toch
zjn van hem eenige geesteljke liederen in
gezangboeken bewaard gebleven.M erkw aardig
noemtmen voortszjnerGeistlicheTrauer-und
Frtladcnspiele'', die h'
p' met hulp van een
zangkoor in de kerken te Neurenberg deed

opvoeren; ze behelzen hfereelen uit deqeschiedenis van Cltristus en kom en eenigzlns
metde oude m ysterie-spelen overeen.

Clam isde naam van een grafeljkgeslacht
in Bohemen en Oostenrjk.Hetheettetev0relz Perger ron A '
JCA:ZIjdr.
gnaarhetstamslot
.

Höchenperg in Caxinthlë, vanwaar hetin de
14de eeuw verdreven werd. CltristopltPeryer

kochttoen deOostenrjkscheheerljkheidClam,
en zjl
z achterkleinzoon Jol
tann Gpft
/rid# ron
Olt
zzz
l,geboren in 1598,werd metzjnebroe-

ders en neven den 22sten November 1655 0pgenomen in den Rjks-vrjheerenstand. Zjn
tige omstandigheden overleed. Hare liefdes- kleinzoon Johann Leopold '
ppz
à Clam werd door
avonturen zjn in depllistoiredeFrétillon'', zjne 2 zonen Ikrdinand eFtI:/ A en Johann
metvjandigeoogmerken jegenshaargeschrc- Cltristoplöl(
le stamvader 4er tegenwolrdige
32*
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graven e0s Clam-M artlnoz en ClamvGallas. den opperbevelhebber Benedek den last, om
de Saksiseh-silézische grenzen te dekken,
Van hunne afstammelingen no- en wj:
Karl J'
pde/z Nepomuk Gc#r9'
!, graaf ron waar hj zich met h0tSaksischelegeronder
Cltwz
l-r t
vffzlicz, luitenant-veldmaarschalk in kroonprins Albertvereenigde.Bj het vool*
tOostenrjksche dienst. Hj werd geboren te rukken van het Pruissische leger gaf BenePraag den 23sten Mei 1792, studeerde eerst dek aan Clam-Gallas bevel, om in e1k geval
in de regten,maar zag zich vervolgens gedu- zich te handhaven in het bezitderIsemljn.
rende de veldtogten van 1812- 1814 geplaatst 00k na derampspoedigegevechtenbj Hiiner-

als vleugel-adludant bj vorst Seltwarzenberg.
Metden luitenant-veldmaarschalk Kollevbegeleidde hj keizer Napoleon I naar het eiland
Elba en begafzich vervolgensnaar het C0ngrès te W eenen.In 1821 bevondhj zich a1s

wasser en Podolmoesthj Onderzeerongunstige omstandigheden daaraan gehoorzamen,
en het gevolg hiervan was,dathj bj Miinchongl.
xtz en Gitschin geslagen werd. .
Benedek gaf in een telegram de schuld der ne-

kolonel van een regiment ktlrassiers in H0n- derlaag aan Clam-Gallas,zoodatdezevan zjn

garje,vertrok in 1824 alsdiplomatiekgezant commando werd ontzet,doehhj islaterdoor
naarPetersburg,werdin1830generaal-majoor denkrjgsraadvrjgesproken.Daarenbovenheeft
en hofkrjgsraad,zag zichwederom metstaat- hj zich in een openbaargesehriftmetkracht
kundige zendingen belasten verzette zich m et verdedigd.Clam-Gallasiseenderrjkstegrondgped gevolg tegen den toenmaligen geestin bezitters in Bohemen.
Duitschland,die in strjdwasm etdewenschen
Clan in een Celtisch wool'
d,hetwelk VnderOostenrjkscheregéring.In 1835 benoemde deren, nakomelingen of yezin beteekent en in
keizer I'erdinand hem t0t adjudant-generaal, de Schotsche Hooglanden een stam aanwjst.
izl 1836 t0t geheimraad en chef der militaire Deleden van een clan zjnnameljk vanmeeafdeeling in den staatsraad en in 1837 t0tlui- ning,datzjvan denzelfden stamvaderafkomtenant-veldmaarschalk.Hj waseenhardnekkig
zjn alshetstamhootd,zoodatdezeonder
tegenstander van alle vrjzinnige beginselen,
eenigzins een aartsvaderljk gezag heeft.
en overleed den 29stenJanuarj 1840.
Zj dienen hem daarom niet alleen met de
HeinrieltJ'
lrp.
slc'
l
n,graafron Clcpz-r trrfipïcz, trouw van leenmannen,maar00kmetdetoegeeen zoon van denvoorgaande.Hj werdgebo- negenheid van bloedverwanten. Men kan naren teSt.GeorgeinHonqarjeden 15denJunj gaan,h0egevaarljk zulke stamhoofdenwaren,
1826,trad in 1847 in actleve dienst,werd na die zich steeds om stuwd Zagen van m annen)
de bewegingen in Maart 1848 bj graafSta'
- diemethartenzieldezaakvanhungebiederals
tliox geplaatst, bekleedde voorts eenige aan- de hunne beschouwden.Trouwensna den 0pzienljke betrekkingen - het laatst dievan stand van 1745 werdendeclan'sdoordeEngellandspresident te Krakau - en nam in 1859 sche regêringopgeheven,enzelfsdelaatstespo-

zjn ontslaq.Hj was na dien tjd deleider <endaarvan zjnthansnagenoegverdwenen.De
der Czéchlsche adelljke partj in Bohemen, voornaam ste clan's waren Oudtjds die Van

die zich in het dagblad rDas Vaterland''een Campbell, Cameron, M'Donald, M'K enzie,
eigen orgaan bezorgde.Den 29sten April 1860 M'Intpsh en M'Gregor. De Enyelschen noewerd hj buitengewoon lid van den Rjksraad men een geest Yan Zamenspannlng in Ongtm en in 1861 voorzitter van het Boheemseh stigen '
zin n0g altjd elansàip.

Muséhm.In 1862nam hj zjnontslag uitden
Clant is denaam van een aanzienljk geRjksraad.
slacht,hetwelk van oudsindeprovindeGro)
Edmrd, graaf ron WJ--GJJJJJ, een telg ningen en wèlteStedum gevestlgdwas.Zjne
van deandereljn.Hjwerd gebAen tePraag leden hebben aan de twisten der Schieringers
den 14den M aart 1805,betrad in 1823 de m l- en Vetkoopers en later Mn den bevrjdings.
litaire loopbaan, w erd in 1839 kolonel, in oorlog tegen Spanle met jver deelgenomen,
1846 generaal-maloor en onderscheidde zich in zooals wj in de geschiedenisvindenvermeld.
1848 aan het hoofd eener brigadein dege- Daarlezen wj,datAlbeetCJt
TZ.Jin1413door
vechten bj Santa Lucia,Goito en Vicenza, de Schieringers werd doodgeslagen, dat
en vooralbj Custozza.O0k nam hj in 1849 ZiJ*n zoon Wikand Clant hethoofd was der
Op eeneroesarjkeYvjzedeelaandenveldtogt Vetkoopers, - dat Eybert OJCSJ, heer van

'

tegen Piésaont en werd daarna benoesad t0t Stedum , lid was der Staten-vergadering van
luitenant-veldmaarschalk bi
j het arméecorpg Groningen,mede de Unie van Utrecht onderte Orsova,hetwelk hj in Junj deed opruk- teekende, en in 1590 te Bremen in balling-

ken naarSiebenbiirgen.Hj bezetteKronstadt, szha? Overleed,- dat Otto Clant,vaandrig
versloeg deHonyaren bj Illyefàlva,nam Ya- in dlenst van den Staat,den l7denJanuarj

sarhely in en hleld vandaar het Omliggende 1586 de kerk te Boxum metde grootste dap-

landin toom.In 1850werdhj belastmethet perheid verdedigdetegende Spanjaarden,ljfscommando over het lstearmée-corps in Bohe- genade weigerde,en sneuvelde,nadathj zich
men.Hierovervoerdehj bevelin 1859in den in zjn vaandel gewikkeldhad,- datAllert
ltaliaanschen oorlog en streed in den slag bj CJISJ,overste in dienstdezerlanden,in 1589
M agenta op den regtervleugel tegen M ae- vergunning van deStaten ontving,om krjgsXtZAOZZ,en in dien bj Solferino desgeljks.Na volk te werven, dat hj daarmede naar Rees
den Vredevan Villafrancakeerdehjnaarzjn trok en hiermetden vjand slaagsgeraakte,
eomm andem ent in Bohemen terug,en de Kei- dien hj metgrootverliesdeedafdeinzen,ze
er
benoe
mndeoo
he
t
r.I
n de
rlmogin 1865 t0topper-hoft
mees- dat Adrlaan W-J t0t Stedum ,heer van Nitvan 1866 ontving hj van tersum, geboren in 1600,doorStad en Lande
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afgevaardigd werd naar de Vergadering van den en elders bestaat de claque,die door beHare Hoog Mogenden,in 1648 een der afge- zoldigde toeluiching de openbare opinie verzanten wasbj den vredehandelteMunsteren kracht en de dramatische kunst in den grond
in 1666 overleed,waarna een fraaigrafteeken bederft. De leden der claque noemtmen cbvan wit marmer terzjnereerin dekerk te qltells8.
Stedum ls opgerigt, - en datEgbert Clant, Clara, zie Clarissen.
als lid van de regéring der Groninger OmmeClare is de naam van een kustgewest in
landen gewikkeld was in de oneenigheden, de Iersche provinde Munster;zj grenstten
die in 1668 de meeste provinciën teisterden, westen aan denAtlantischenoceaan,tennoordt0tde Ommelanderheeren behoorde enin 1709 westen aan de Galway-baai,ten noordoosten
Overleed, drie dochters en g00n stamhouder aan Galway,ten oosten aan Tipperary,wordt
nalatend.
ten zuiden door den breeden mond der ShanClapperton (Hugh),een Engelschreizigel
' n0n van Limerick gescheiden en teltop 61 D

en reisbeschrjver, werd geboren in 1788 te geogr.mjlen ruim '/.millioen inwoners.De

Annan in het Schotsche graafschap Dumfries bodem is er bergachtig, m aar hier en daar
en deed reedsvroeg,als zoon vaneenscheepg- bedekt met breede dalen en kleine vlakten,
ezagvoerder,onderscheidenereizennaarAme- die uit
muntende weilanden oyleveren,terwjl

rlka.W egenseenvergrjptegendeinkomende 1/?de des lands onbebouwd llgt.Hetaanzienregten moesthj dienstnemen engingin 1814 ljkste gebergte is erdeSlieveBernagh (500
a1s cadet naar Amerika,waarhj weldra als Ned.elh0og),en devoornaamsterivieren zjn
luitenant bevel voerde op een schooner op er de Shannon en de Fergus,van welke de
hetErie-meer.fn 1817keerde hj naarEnge- eerste t0tLimerick bevaarbaarisvooryroote
land terug, en vergezelde voorts Oudney op schepen.Er zjn talrjkebaajen.Hetkllmaat
eene Af#ikaansche reis'naar Bornoe en het is er gezond;alsvoornaamsten tak van njTsad-meer, en drong na den dood van laatst- verheid noemen wj den landbouw , en de
genoemde voorwaarts t0t aan Saltkatoe. Na hoofdstad - voorheen Killaloe - isEnnis.zjn terugkeerin 1825werd hj bevorderdt0t 00k een eiland op de kust van Ierlap;,1400
kapitein en belast metde taak,om naar de
Golf van Benin te stevenen en vandaar naar
Sakkatoe en Bornoe te reizen,ten einde den
l0op van de Niger na te sporen. De Sultan
van Sakkatoe s-erbood hem echter,verder te
trekken; deze teleurstelling en de geledene

inwoners tellende en t0t hetgraafschap Afayo
behoorende,draagt den naam van Clare.

Olare (J0hn),bjgenaamd de rBoer van
Northamptonshire'', een oorspronkeljk Engelsch die'
hter,werd geboren den 13den Julj
1793 te Helpstone in Northamptonshire en gaf

vermoejenissen maakten hem ziek en hjover- reedsvroeg bljken van een ongemeen gunstileed teTsjangary,nietvervanSakkatoe,op gen aanleg. Zjne dichtgave werd door de
den13denApril1827.Opdientogtwashjverge- DSeasons'' van Tltomson gewekt, zoodat de
zeld d001.kapiteinPeareeendr.M orré8on,beide l3jarige knaap weldra 2 liederen g'
rhenmrvan de Britsche marine,en Riekard .rtxzà#&', ning walk'' en XThe evening walk'' - de
welke laatste de eenigevanhen was,dieinEn- DMorgenwandeling''endepAvondwandeling''geland terugkeerde en erde nagelatenpapieren vervaardigde. Zekere Joh,
n Ff
zrzlïl/ te Help-

van Clapperton bragt.Bjzonderheden omtrent stone gaf hem vervolgens Onderwjs in het
zjne togten zjn te vinden in rNarrative of schrjven en rekenen.Nuvoorzag hj doo1'een
travels and discoveries in northern and cen- handwexk en doorvioolspelin zjnonderhou:
tral Africa in the years 1822,1823 and 1824 en dichtteallerleiliederen.In 1818kwam zjn
(1826)'' rlournal of a second expedition sonet op de pndergaande zon in de handen van
ltry, boekhandelaar te Hamford, en deze
into the interior of.Africa (1829),, - en Dr'
XRecords of Clapperton's last expedition to zorgde, dat er eçn bundel in het lichtvmu
Af
kica (1830,Q dln),,.Hj wasde eerste Euro- scheen van Clare's ppoems descriptive qfrlzpeaan die z0o diep in het binnenland van ral life and stenery (3deuitgave1820),''die
Afrika doordrong, en hj heeft den loop van algemeenen bjval vond. Daarna kwam een
de Nigerovereen aanmerkeljken afstand be- andere bundel in het licht onder den titel
'paal
d.
:'The villageminstreland otherpoems(1821,
Claque,afkomstig vanhetFranschewoord 2 dln)''.H'
lerdoor had de dichter eenig verelaquer(in dehandenklappen),isinFrankrjk mogen verworven,roodathj voorzjneouders
de naam van een bezoldigden troep,die zich zorgen, metde geliefde zjnerJeugdtrouwen
in deschouwburgenmetdetoeluichingbelast. en een gelukkig huiseljk leven leiden kon.
Dit geschiedt met zooveel kracht, dat het Hj schreefvoortsverzen in almanakken enz.y
aanw ezig publiek onwillekeurig wordt mede- dielaterOnderdentitelprheruralMuse(1836)'
gesleept.Aanvankeljk bestond declaque uit t0t een blmdel zamengevoegd zjn.Toen hj
personen, die vrjkaartjes ontvangeu hadden eehter in lateren tjd doorverkecrdespeculaen zich om die reden verpligt gevoelden , tl
**
e*n alles verloor,werd hj door zulk eene

v
an hunne qoedkeuring te doen bljken.In hevige zwaarmoedigheid aangetast, dat men
1820 w erd dle gew oonte dool*zekeren Saltton hem in een krankzinnigengestichtm otlstplaatin een wèl-georganiseerd stelsel herschapen, st
an,alwaar hj na een langdllrig ljden den
doorde oprigting nameljkvaneenerAssurance 19den Mei1864 ovorleed.
dessuccèsdramatiques''waareeuschrjver,ac- Clarem ont is (10 naam van een buiten-

teur ofadricetegenvasteprjzenetlnebepaalde verblljt'in denabjheid van W intlsor.lllltwerd
massa toejuichingen k0n koopen.00k in L0n- gesticht floor eene gratbljke tàmilie van dien

502

CLAREMONT- CLARENDON.

nz3m jin 1816nakthuweljk dertoenmal
ige

XThe life ofEdward,earlofClarendon (1761,

troonopvolgstervanEngeland,prinsesCltarlotte 3 dln)''.- ZjnedochterAnna Hydehuwde
van W allis, met prins Leopold TG% t
$'
lk.
s&z- in 1654 in hetgeheim met'sKoningsbroeder,
Cobllrg t0t woonplaats van dit echtpaar ber den hertog van I'
rpv*,die later als Jacoblts11

stemd,en na den dood dierPrinses(N0vem- den troon beklom.Het htlweljk werd intusber 1817) aan haren echtgenoot toegewezen. schen door den rogérenden vorst erkend,en
Dezezeteldeert0tin 1831,toen hj t0tK0- twee dochters,uit dien echt gesproten,Anna
ning der Belgen gekozen w erd en stelde het en M aro werden laterkoninginnen van En-

in 1848 terbeschikking van zjn schoonvader geland.
Louis TMlï.@e, den verdreven Koning van
George 'IF'
ïIJIVI Ikedeviek '
pril/ïer.
<, graaf
Frankrjk,dle er den 26sten Augustus 1850 ran Clarendon,een uitstekend Engelschstaatsoverleed.
man.Hj waseen kleinzoon van Tltomas TGIllan
Clarendon. onder dezen naam vermel- liers, en deze een zoon van den graaf '

Jàrtsd,'
y, die in 1752 in hethuweljk tradmet
den wj
n den laatsten graafran ClaEdward .
S/&,graafran Clarendon,groot- de ertkenameva
kanselier van Engeland.Hj werd geboren in rendon uitdefamilie Iltde,weshal
ve hjin
1608 te Dinton in W iltshire,studeerde teOx- 1756 t0tbaron Hyde en ln 1776 t0tgraafran
Clarendon verheven werd. Georqe '
fFïllïczz
i
ford in de regten,verwierfin hetlangeyar- Fre
deriek aanschouwde het levensllcht op den
lementonderKarelIhetvertrouwenvanzjne
m edeleden, schaarde zich bj het uitbarsten lzden Januarj 1800,sttldeerdete Cambridge
van den burger-oorlog onder de vaan des K0nings, werd benoemd t0t kanselier der schatkamer en t0t lid van den geheim en raad en
vergezeldein 1644 prins Karel- later koning

en te oxtbrd en werd in 1833 benoemd

t0t gezant teMadrid,waarhj hetverleenen
eener constitutie bevorderde, en eën verdrag
sloot t0tafsehaflqng van den slavenhandel.In

Karel 11 - naarJersey,waarhj 2Jaarver- 1838 bezorgde hem het overljden van een

toef
de en onderscheidene geschriften opstelde) kinderloozen oom den titel van lord Cla-

diehj in naam desKoningstegen hetParle- rendon,
. hj keerde naar Engeland terug,

ment uitgaf. Na den dood van Karel I werd nam er zitting in het Hoogerhuis en opelzhi
j door den Prins naar Frankrjk geroepen baarde bj hetverdedigen vanEngelandspoli.
en met eene zending naar Madrid belast,Om tiek in Spanje een groottalentalsredenaar.

aldaar hulp te verkrjyeny ging vervolgens In 1834 werd hj groot-zegelbewaarderen in
naar Parjs,om de Konlngln-moedermetden 1840 kanselier van hethertogdom Laneaster.
hertog van York te verzoenen,en begafzich Na de ontbinding van het W hig-ministérie
toen naar '8 Hage, waar Karel 11 hem t0t (September 1841) werd Clarendon een jverig
groot-kanselier van Engeland benoemde. Na

lid der oppositie,doch ondersteunde de han-

den dood van Cromwellbragthj de onder- delspolitiek van Peel en later in 1846 diens
handelingen omtrent de troonsbeklimming van voorstel t0t Opheëng der graanwet. N0g

Karel .
11 t0t een yoed einde.In 1660 werd in hetzelfde jaar kwamen de W higs weder
hj kanselierderunlversiteitte Oxford,enin
1661 pair,baron Hyde,viscountran Cornbury
en graafran Clarendon.Hj krenkte velendoor
zi
jneverreqaandeonverdraagzaam heidin zaken
van godsdlenst, door den afstand van DuinkerkenaanFrankrjk endooraanhetParlement

aan het bew ind,en Clarendonw erdeerstvoo1-zitter van den Board oftradeen in 1847 onder-

koning van Ierland.Hj bekleedde deze betrekklng t0tin 1852 en leydein dattjdperk,

bj hongersnood en Oproerlgheid,eel
ze gematigdheiden regtvaardigheid aan den dag,waarhet regttebetwisten,om zichintelatenm etde door hj de algemeene achting verwierf.Het
praerogatievenderkroon,en haaldezich ookhet ministérie Derby riep hem terug,doch reeds
misnoegen des Konings op den hals door deze den 28sten December 1852 werd hj benoemd
met zedepreêken lastig te vallen. Andere tot ministervan Btlitenlandsche Zaken in het
omstandièheden werkten mede om het alge- kabinet A berdeen-Rnssell. In die betrekking
m een m isnoegen te vermeerderen, en weldra nam hj deelaan de onderhandelingen vöôr
werd hj van zjne ambten en bedieningen hetuitbarsten van den oorlog m et Ruslanden
ontzet, van hoogverraad beschuldigd en uit aan het sltliten van onderscheidene tractaten

Engelandgebannen.W èlzondhj eenyeschrift en behield Ook onderPalmerston zjneporteter zjner regtvaardiging,doch de belde Hui- feuille,doch nahetaftreden vandezen(1858)
zen namen het besluit) Om het door beulshanden te laten verbranden.De haat desvolks
vervolgde hem zelfs op het vaste land, en
m et m oeite werd hj te Evreux aan de m ishandeling van Engelsche matrozen ontrukt.

Hj hield bj afwisseiing zjn verbljfte Montpellier, Moulinsen Rouen,alwaarhj in December 1674 Overleed.Later werd zjn stoffeljk overschotindeW estminster-abtdjbjgezet.
Totzjne geschriften behooren:pllistory ofthe
rebellion and civilwars in England (1702,
3 dln, 1807, 6 dln, en 1826)'', rllistory
of the civilwarin Ireland (1721)'' pC1arendon'
s State paper (1767- 1786)'' cn

keerde ook Clarendon t0t hetam bteloosleven

terug.In hetnieuwekabinetPalmerston(1859)
wt
ard hj niet opgenomen,en eerstin 1864
verkreeg hj als kanselier van hethertogdom

Lancaster w ederom zittingin denm inisterraad.

Kortdaarnawerd hj belastmeteenegeheime

zending naar N apoleon 111,nam deelaan de
conferentie te Londen over den Duitsch-Deenschen oorlog,en werd in 1865wederom m inister van Buitenlandsche Zaken,doch reeds in

het volgende Jaar legde hj die betrekkingneder.Nadenvalvanhetministêried'L.
ra(;li(1868)
werd hj trouwens in hetministérie Gladstone
wedermetzjnvoormaligebetrekkingbekleed.

CLARENDON- CLARISSEN.

Hj zochtmetPruissen enFrankrjkonderhandeliugen aan te knoopen t0tvermindering van
hetstaande leger,en bejverde zich vooral,
om eenige Engelsche reizigers te bevrjden,
diein Griekenland bj Marathonwarengevangen genomen. Dat hj hierin niet slaagde,
gliefde hem zeer,en hj overleed plotseljk
den 27sten Junj 1870.- Zjn oudstezoon
Edward Jfg/t
fe,lord Rqde, geboren den 4den
Februarj 1846 volgdehem op in degrafeljke
waardigheid.- In denabjheidvanSalisbury
vindtmen debouwvallen van hetKoninkljk
kasteel Clarendon-castle,waar Hendrik 11 in
1164 de groote rjksvergadering hield van
barolmen en praelaten,waarop de pconstitt
ltions ofClarendon''werden vastgesteld.

Clarqtjzie Clairet.

Clarlnet is de naam van eenblaas-instru-

ment,dat in 1690 door Denner teNeurenberg
is uitgevonden. De toon,die in de Quit ontstaat door het breken van een dunnen luchtstroom tegen een scherpen rand,wordt in de
clarinet voortgebragt door de trilling van een

in hetmondstuk vastgehechtylaatje.W erens
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smaak en door Christeljke deugd.Hj zag
zich benoemd t0t lid der Maatschappj van
Nederlandsche letterkunde (1804),t0tlid der
Maatschappj van Wetenschappen te Haarlem
(1$
806),t0tlid van hetZeeuwschGenootschap
(1816), t0t lid van de 2de klasse van het
Koninkljk Nederlandsch Instituut (1825)en
t0t ridder der Orde van den Nederlandschen
Leeuw (1834).In 1840werdhem eeneeervolle
rusttoegekend;hj begafzichnaarhetbuitenverbljfdeBrink bj Reedein Gelderland,en
overleed op den 29sten November 1846.Van
zjnetalrjkegeschriftennoemenwj:pEerkroon
gezet op het hoofd van den grooten rjmer
JacobusDagevosenz.(een humeistisch spotschrift, 1788)''1 - gGedichten (1793)'') nGedenkwaardigheden uit hetleven van sommige Apostelen (1797en 1825)''1- !Redevoeringen voor jongelingen,bjzonderljk uit
debeschaafdestanden (1814,Qdln,en1846)'',
yclopœdiae theologicaeepitome (1832
pEnc
en 1835)'',- voorts verhandelingen, door
het Haagsch Genootschap en door de Mu tschappj t0tNut van'tAlgemeen bekroond,-

omvang en vol
heid van geluld is de clarlnet een groûtaantalleerredenen enz.
hetbeste blaas-instrument, doch men kan op
Tlteodorus Ht
/gït
av.
: Clarisse, een Nederéén darinet sleehts één toon-aard blazen.In landsch godgeleerde. Hj was een zoon van
hetorquestgebruiktmenhoofdzakeljkA-,B- den voorgaande en werd geboren te Amster-

im C-clarinetten en bj de militaire muziek dam den 18denFebruarj 1795.Nadathjzjne
0ok wel eene Fd-clarinet.T0t de soorten van studiën te Harderwjk en teLeidenvoleindigd
clarinetten rekent men vobrts denbassetkoorn, en aanlaatstgenoemdehoogeschoolden doctorsbenevens de door Sfreifopu teGöttingen uit- titel en door het beantwoorden eenerprjsgevonden tenœ'-en bas-darinetten.

Clarisse.onderdezennaam vermeldenwj:
Tkeodorus d#Hlzl'
?
z.
: Clarisse,eenuitstekend
Nederlandsch godsdienstleeraar.Hj werd geboren te oost-sûuburg opW alcheren dcn 14den
Januarj 1741,sttldeerde te Utrechten was

vraag gover het leven en de schriften van
Athenigoras'' de gûuden medaille verworven

had,werd hj in 1819predikantteDoorn en
4Jaarlaterbuitengewoon en in 1825gewoon

hoogleeraar te Groningen,doch overleedreeds
den 25sten September 1828 te Leiden,alwaar

achtereenvolgens predikant te Amerongen, hj ten huize zjnsvadersvertoefde.Hjwordt
W ageningen, Schiedam en Amsterdam. In geroemd alseenuitstekendbeoefenaarderkerk1782 begafhj zich naarGroningen,en toen gesehiedenis en deruitlegkundedesoudenTeshj aldaarnaeene vermoejende reisden pre- taments,en tevensalseenhoogstachtenswaar-

dikstoelz0u beklimmen, werd hj dooreene dig en voortreleljk man.Hj waslidvanhet
bloedspuwing overvallen, die den 7den Mei UtrechtschGenootschapvanKunstenenW eteneen einde maakte aan zjn leven.Men heeft schappen (18Q4)en lid der Maatschappj van
van hem een bundelkeurigeleerredenen Onder Nederlandsche letterkuM e te Leiden (1827)
den titel rDe wegterzaligheidinJezusChris- Hj heef
t eenige belangrjke geschriften,betus enz.(1779)'',- voorts:rverklaring van werkt naar die van Dmtsche geleerden,alsden bxiefaan de Colossers(na zjn dood uit- mede eçn bundelleerredenen nagelaten.
Clarlssen (orde der) of Ordo Sllzcfle
gegeven 1784- 1792j2 dlnl''- enplletleven
Clarae, o0k OrdederJ,r-:rrowwen genaamd,
desgeloofsvan een Christen (1798)''.
Johannes OIc,
H.
:,
:e,een voortrefeljk Neder- is eene vereeniging van peesteljke zusters,
landsch godgeleerde.D eze,een zoon van den doordeheil
iye Cl-a gestlcht.Deze,in 1193
voorgaande,werdgeborenteSchiedam den19den uit een aanzlenljk geslachtteAssisiin den
October1770,vergezeldezjnvaderin1772naar KerkeljkenStaatgeboren,gevoeldereedsvroeg
Amsterdam ,studeerde te LeidenenteUtrecht neiging, om den slujeraan tenemen.Toen
in detheologieen tevensindefraatjeletteren men haar t0t een huweljk wilde dwingen,
en verwierfer door zjneLatjnscheverhan- naln zj de vlugtnaarhetnaburige kloqster
deling nover den Heiligen Geest''zooveellof, Portiuncula, waar zich de heilige Inraneuelu
dat de Senaat der Utrechtsche hoogeBchool metzjneaanhangersbevond,koosvervolgens
hem eershalve t0t doctor in degodgeleerdheid haarverbljfin denabjzjndeDamianus-kerk
bevorderde. 11j werd daarna achtereenvol- en stichtte er in 1212 eene vereeniging vall
gens predikant te Doorn en te Enkhuizen, vrouwen, waaruit weldra de Orde der C1a-

hoogleeraar te Harderwjk (1803),predikant rissen ontstond.Zj zelve bloeftotaan haren
te Rotterdam (1812) en gewoon hoogleeraar dood (11 Augustus 1253) abdis van haa'
r
te Leiden (1815).Hierwashjbjna 25jaar klooster,onderscheidde zich door dezwaal'ste

in die betrekking werkzaam en muntte uit zel
tkastjdingen,en werd in 1255 doorpaus
r heilig verklaard. - Cardlnaal
door groote geleerdheid,door een zuiveren Aleœander ITz
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CLARISSEN- CLARKE.

Sugolinjlater paus Gnegoriu.
n J# , stichtte in natuurkunde en wjsbegeerte.In 1697 ver1219 voor de Clarissen een klooster te Pe- scheen zjne vertaling der natuurkunde van

rusa,- in1224ontvingen zj eeneigenregel, R oltault.Daarna bepaaldehj zich bj degoddie allen eigendom verbood en aan de zusters geleerdheid en werdin1698kapellaan bj den
op sommige tjdenhetstilzwjgenalsmedeeen bisschop van Norwieh.In 1704 en 1705 hield
gemeenschappeljken arbeid oplegde. Reeds hj belangrjke voorlezingen Over de grondvroegontstondendergeljkekloostersteRheims, waarheden der godsdienst, verkreeg in 1706
te Burgosin Spanje,in Bohemen en elders. eene plaats als leeraar te Londen,en in 1709
De ordensregel der zusterswerdin 1264 door dievan Hof-predikerin St.James-W estminster,

Urbanus IV verzacht,weshalvezj ook den welke hj t0t aan zjn dood bekleedde.Zjn

naam ontvingen van Urbanistinnen.- In de
l7de eeuw stichtte Franeisea, uit het huis
eene veel gestrengere orde van Clarissen en bouwdein 1631 haar eerste klooster
te Albano. Voorts is een kloostervoor onge-

boek r'
rhe scripture-doctrine of the Trinity

(1712 en 1719)''hgalde hem van de zjdeder
Bisschoppeljke geesteljkheid vele onaange-

naamheden 0l!den hals;doch zjn meestberoemd werk ls gDemonstration ofthe being

nd attributes of G0d (1705- 1706,2 dlnl'',
schoeidy Clarissen te Farfa door cardinaal a
Barber%nigesticht,waartoe hj in 1676 d00r waarmede een ander, getiteld pverity and

eene breve vergunning ontving van paus Cle- certitudeofnatllralandrevailedreligion(1705)9'
-e>.
: X. De nonnen dezer vereeniging gaan in naauw verband staat.Men beschouwthem
barrevoets,dragen geen liunen en moeten een als den stichter der rationalistisch-supralaattl-

altjddurendstilzwjgen bewaren.
Het gewaad derClarissen isgrjs:evenals
dat der Minorieten, en door een koord 0msloten.Eriseentjdgeweest,waarin zj2000
kloosters met 54000 nonnen bezaten.Na de
Hexvorming is dat aantal aanmerkeljk verminderd, en de hedendaagsche kloosters dier
orde zjn meerendeels gewjd aan de opvoeding dervrouweljkeJeugd.
Clark.onderdezen naam vermelden wj:
Jamçs Clcy'
k, een uitstekend Engelsch geneesheer; hj werd geborente Cullen in December 1788, studeerde te Edinburg, deed
eene reis door Frankrjk,Italië en Zwitserland en vestigde zich in laatstgenoemd land,
waarhj weldra dooreenegelukkigebehandeling van borstkwalen grooten roem verwierf.
Laterwerd hj geplaatstaan hetSt.George's-

ralistischq school.Hj voerde voorts een ge-

leerden jennestrjd metLeibnitzoverdena-

tuurljke wjsbegeerte en godgeleerdheid,en
overleedden lTdenMei1729.Zjnewjsgeerige
werken zjn laterin 4deelen uitgegeven.
Edwamd .DtXZJi?
'JClarke,eenEngelschreiziger
en reisbeschrjver.Hj werd geboren teW illington in Essex Op den sden Junj 1769,studeerde op hd Jezuïeten-collége te Cambridge
en legde er zich vool
-alt0e Op geschiedenis,
penningkunde, Engelsche dichtkunde en na-

tuurkunde.Nadathj in 1789 baccalaureusartium geworden WaS, vergezelde hi
j Aàzvy
Tlaton als gollvel'
nel1r in 1791 0P eene reis
doorEngelanden eengedeeltevanFrankrjk,
volbmgt in 1792 met lord Berwick e0n togt
door Italië,gaf'na zjn terugkeer onderwjs

aan Henry Xpdfyzl,deed in 1797metBerkeley
hospitaal te Londen en achtereenvolgens be- TJ#:J eene reis naar Schotland,zag zich in
noemd tot consulérend geneesheer van den het volgende Jaar aan het Jezuïeten-collége
Koning en de Koningiu van België,t0tljfarts geplaatst, maar begaf zich in M ei 1799 met

van koningin Vietœga en t0tbaronet(1837). een vermogenden vriend,Joh'
n MartenCrèp.
s
Hj heeftonderanderen uitgegeven:rMedical genaamd,naar Noorw egen,Lapland,Zweden

notes on climate,diseases, hospitalsand me- en Rusland.Naeenig vertoefte Petersburg bedicalschoolsinFrance,ltaly andSwitzerland zochten zj hetland derDonscheKozakken,
(1820en1822)''- en rA treatipe onpulmo- Koeban,r
l'
artarje,de Krim ,Constantinopel,
Syrië,Egypte en Griekenland enkeerden einnary consumption (1835)''
.
W illin Gaylord 6*/c4* , een Amerikaansch deljk in September 1802 over Parjs naar
dichter. Hj werd geboren in 1810 in Otisko Londen terug.In Decem ber 1805w erd Clarke
in den StM t New-York,en reeds vroeg was t0t priester gewjd en vœkreeg hetvicariaat
hjaldaareenbewonderaarderseoonenatuur, te Harlton. In 1807 hield hj teCambridge
welkehj in dichtmaatpoogdetebeschrjven. voorlezingen overdelfstofkunde,werderhoogOp Qojaripen ouderdom begafhj zic,
h naar leeraar in de Oryctognosie? in 1817 onder-

Philadelphla, waarhj metdr.Brantley de bibliothecaris,en legde hj hetstichtenvande
redactie op zich nam van een qodsdienstig- XPhilosophicalSociety''eeneongemeenebedrjletterkundig tjdschrift, rcolumbla star''ge- vigheid aan den dag.Zjne Oostersche handnaamd.Vervolgenswerdhjredacteuren toen schriften, onder welke zich een codex van
tevens eigenaarvan de pphiladelphia Gazette'' Plato bevond,dien hj op heteiland Patmos
en hield zich bezig met de uitgave van dit ontdekt had,werden ten behoeve der Bodleybladt0taan zjnoverljden opden 12denJunj aansche bibliotheek voor 1000 pond sterling
1841.Nietalleen als een zeerernstig dichter, aangekocht,- zjne Griekschemunten kwamaar 00k a1s geestigprozaschrjverheefthj men i
bns
ezitaan
vanhePa
netAbezl
QMA
,e
nchul
En-gelandnishe
tt
eve
m yhe
tJ
ve
rs
grooten bjvalgevonden.
Clarke.Onderdezen naam vermelden wj: digtvan een beroem den sarcophaag,waarover
Samuël L'Jcgkd, een Engelsch wjsgeer en hj zjn geschrift rr
jahe tomb of Alexandcr,
godgeleerde. Hj werd geboren te Norwich a dissertation etc.''in hetlichtgaf.Hj overden llden October 1675, studeerde te Cam- leed den 9den Maal't 1822.Eene volledigeuitbridge en legde zich vooralt0e op de wis-en gave zjner reisbeschrjvingen verscheen in

CLARKE- CLASEN.
1819- 1824 in 11deelen Onderdentitel:g'
Travelsin various countries ofEuropa,Asia and
Africa.''
Jacgues Gkfïlllf
zzzà: Clarke, graaf'
van J.
& zl&
burg en hertog ran Felfrd,maarschalk en pair

van Frankrjk.Hj was afkomstig van een

Iersch geslacht en werd geboren den 17den
October 1765 te Landrecis in Henegouwen,
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lobben, en eene bjna rolronde, 4-hokkige

zaaddoos. Het Omvat een aantal zomergeWaSSOII, di
e in Californië te huisbehooren en
W a3rv3n sommige in Europa a1s sierplanten
worden gekweekt, zooals 0. eleyans .
DP?
f#J.
met een Opgaanden,vertakten stengel,die 1
Ned. el hoog wordten,even als de takken,
groenachtig-rozerood van kletlris,meteironde,
spitse,getande,blaauwachtig-groene bladeren

omhelsde in 1782 dekrjgsdiensten zag zich
na den slag bj Lindatl (1793) t0t brigade- en alleenstaande, fraaje paarse of vleeschgeneraalbevorderd.Vervolgensvoerdehjbevel kleurige bloemen ,- C.pulcltella .P?/r.sA met
overde voorhoedevan hetlegeraan deRjn schoone purperroode ot'witte bloemen, enz.

M en zaait hetzaad in den herfstOfinM aart,
e
n zdl
aqghe
zic
eeroof
lang,
al
s
erda
cht
,
antome
zjne
waar
ih
d ber
d en
'
invhec
ht
eni
sv
gel
n doch men dientin heteerstegevaldejetlgdige
(1795).Nadat hj devrjheidherkregen had, plantjes overtebrengen naarde warme kas.
begaf hj zich naar den Elzas,doch werd Clarus (Johann Christian August), tten
weldra door Carnot t0t chef van het'ropo- der beste Duitsche heelkundigen,werd gebographisch Bureau benoemd en doorhetDirec- ren den 5denNovember 1775in hetBejersch
toire als divisie-generaal met een geheimen dorp Buch bj Coburg,studeerdeteLeipzig

last naar W eenen en daarna naar Italië ge- en te MTeenen, werd in 1801 doctor in de
zonden, om er Bonaparte in het 00g te hou- geneeskunde,in 1803 btlitengewoon hoogleerden.Hj was het echter spoedig metlaatst- aar in de ontleed- en heelkunde en tevens
genoem de eens,en Clavkezond geene andere prosector te Leipzig, in 1810 eerste geneesberigten af dan die doorden generaalwaren heer aan het St.Jacobs-llospitaalen leeraar
gelezen en goedgekeurd. Toen Carnot den in de cliniek, en kort daarna gew oon hoog18den Fructidor de wjk nam ,werd Clarke leeraar.Verreweg de meeste Saksische artsen
teruggeroepen, doch Napoleon hield hem bj behooren t0tzjneleerlingen.Hjzochtdeoude
zich t0t na het sluiten van den Vrede van geneeswi
jzetevereenvoudigen en streed hier-

CampoFormio.Toen hj vervolgynstePart
js voor in zjne rAnnalen desKlinischen Instiverscheen,verkeerde hj eerst l1zongenade, tutsam Jakobshospital(1810- 1812)''.Hjwas
maar werd niet lang daarna. naar den voorts de eerste,die te Leipzig voorlezingen
Koning van Sardinië gezonden, om eellver- hield overpercussie en auscultatie(zieonder
bond t0t stand te brengen.Na den 18denBrtlmaire benoemde Bonaparte hem weder t0t
chefvan hetTopographischBureau,zond hem
gedurende hetCongrès als comm andant naar
Luneville en toen naar Rjssel? om Overde

dit woord) en zich daarvan bediende bj het
ziekbed.In 1848 legdehj zjn hoogleeraarsambtnederen overleed den 13den Junj1854.
Hj schreef onder andoren: pDel'Krampfin
pathologischer und therapeutischer Hinsicht

uitwisseling van Russische krkgsgevangenen (1822)''
. - pBeitriige znr Erkenntniss und
te Onderhandelen.Nadathj voorts3jaarals Beurtheilung zweifelhafter Seelenzustsnde
gezant aan het H0f van den Koning van (1828)1' en pAdversariaclinica (1846)''.
Etrurië doorgebragt had,werd hj kabinets- Clary en Aldringen zjndenamen van
secretaris van den Keizer voor de zaken der een vorsteljk huisin Oostenrjk enBohemen.

Marine. Gedurende den veldtogt tegen O0s- Men vermeldt,dat de stam heer Bernltard'plzl
tenrjk (1805) werd hj benoemd t0tgouver- Clary, afkomstig uit Florence, van keize.
neur van W eenen en tot root-oëcier van het KarelTT''in 1363 het burgerregt in Bohemen
Legioen van Eer, en bp het bezetten van ontvangen heet
t. Frans ran Clary ofClario
Pruissen was hj eerstgouverneur van Erfurt de Airtz,vermoedeljkeeningezetenvanTyrol,
en vervolgens van Berljn.In 1807 ontving verkreegaanzienljltcgoederen inBohemenen
hj de portefeuille vanO0rl0g,enderampspoe- werd dtlol-keizer Ferdinand III in den stand
dige onderneming der Engelschen tegen Vlis- derRjksvrjheeren opgenomen.Zjn zoonI1'
iësingen verschafte hem den titel van hertog ronymlu nam dienst als soldaat en klom opt0t

tan z'
'
elfrd,nadathj vroegerreedstotgraaf
ran A '
ïjzleùkzr.t wasbenoemd.Toen Frankrjk
in handen vlel der vjanden van Napoleon,
stemde hj vöörhetafzetten desKeizers,en
Lodewl
jk XVIII benoemdehem t0tpair.Na
de landing van Ntvoleon bj Cannes werd

denrangvangenel'
aal-majoor.Doorzjnhuweljk
met Anna, eene dochtel'van den rjksgraaf
ran H.JJZZ'I-t
PZI,kwam hj in hetbezitvanhet
wapen van ditgeslacht,hetwelk hj in 1635
methetzjne vereenigde,waarna hj iu 1666
de grafeljke waardigheid bekwam.Zjn ach-

Clarke in plaats van Gourion &.Cyr minister terkleinzoon I'ranz W enzelw erd in 1767 door
van oorlog,doch moestin 1817deportefeuille keizer Jozf 11 t0t rjksvorst verheven,en

wederom aan dezen afstaan,waarnahj t0t de goederen derfàmiliejop Ongeveer2'/a (a
maarsehalk des rjks en t0t gouverneur der geogr.mjlruim 20000 inwonerstellende,zjn
15demilitaire divisie benoemdwerd.Hjover- thans in het bezitvan prinsE dmnnd xv orï/z,
leed den 28sten Octobex 1818.
Feboren den 3denFebruarj 1813enltamerheer
Clarkia Purslt,is de naam van een plan- ln Oostenrjksche dienst.
tengeslachtuitde familie derOnagrarieën;het
Clasen.Onderdezen naam vermeldenwj:

onderscheidt zich door een buisvormigen,
Kaml Clasen, een schilder, die in 1812 te
4-spletigen kelk,door 4 van nagelsvoorziene Di
isseldorfgeboren werd. Hj bezocht eerst
bloembladen,een 4-deeligenstampermetronde hetgymnaslum van zjne geboortestad enver-
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volgens deschilderschool.Nadathj,doorde
omstandirheden gedrongen, zich eenigen tjd
metde llthographiehad bezig rehouden,ontwikkeldehj zich onderde leidlng van Selta4o'
lnt0t historie-schilder. Zjne teekening is
lteurig en hj heeft zich doorOnderscheidene

zetting t0t denzelfden eed genoodzaakt. Nu

vocht Classous naast en dikwjls onder
Civilis. lntusschen bevond zich in Gallië

n0galtjdeenepartj,diehetmetRomehield,
en toen Cerialis een gedeelteder opstandelingen verslagen had, keerden de afvallige le-

stukken een goeden naam verworven.
ioenen met berouw terug. Eene zegeyraal
Lorenz Clasen,een neefvan den voorgaande g
van laatstgenoemden veldheer op Cirilu en
en met hem terzelfder plaats en in hetzelfde Classilms scheidde deze mannen; Cilûlh trok
Jaargeboren.Hj iseenuitstekendkunstenaar naar het eiland der Batavieren,en Classicus
die zich onderscheidtdoor eenelevendigever- overschreedmet113aanzienljkelandgenooten

beelding,terwjlhjtevensvolkomenmeesteris
van den vorm.Dit bljkt vooral uit zjne
schilderj in olieverf,die hetzangers-concours
op den W artburg voorstelt.Voortsiszjnroem
vooralgestegen doorde overwinning,die hj

de Rjn,om zich bj deGermaanschestammen
te voegen.Toen hj yervolgensbj Arenacum
(Arnhem)tegen deRomeinen streed, dolfhj
wederom het onderspit en redde zich ter
naauwer nood in een bootje,dathem over
door het ontwerp voor de vierde f
kies van het deri
vierbragt.Latere beriqten omtrentCla.
%stadhuiste Elberfeld Op demededingendekunstenaars behaalde.

Classer (Friedrich August),eenlandschapschilder, werd geboren te Berljn in 1810,
studeerdeaan de KoninkljkeAcadémiealdaar
en begafzich vervolgens naar Ronke.Mceldra
leverdehj tlitmuntende schilderjen inOlie-en
watervcrf,alsmede sierljke penteekeningen.
HetCampo SantotePisabjmaneschjnwordt
voorzjnbestestukgehouden.Hjwistdenatuur

aan haredichterljkezjdetebespieden,ende
Italiaansche avonden, nachten en morgens
bragthj op eeneprachtige wjzeophetdoek.
Hj was gewoon 1id van de Académievan
SehooneKunsten te Berljnenvanondersoheidene buitenlandsche kunstgenootschappen,en
overleed den lsten September 1845.Kortvôôr
zjn dood voltooide hj den pschouwburg
van Taormina metden Etna,''benevens een
KKloosterplein op Sicilië'', die zich beide 0n-

dicCl
f
z.
vass
zoelyetk.
menDe
indRo
eg
eschledenibsutregv
ergeefs.
meinsche '
ers, die
t0t de eerste en voornaamste klasse behoor-

den,droegen bj uitnemendheid den naam van

classici. Daarom heell men de voornaamste

schrjvers van een volk,voo1*
alhen,diet0t
den bloeitjd zjnerletterkunde behooren,ook

wel metden naam van elassieken bestempeld.
Intusschen wordt het woord classiek 0ok wel
gebruikt in de beteekenis van antiek,alzoo

alstegenytellinq van romantiek en modern.

Classlncatle is de rangschikking van

een aantalvoorwepen volgensbepaalde kenmerken in afdeellngen? die den naam van
klassen dragen. Men vlndthaar vooralin de

dier-,ylant-en delfstofkunde.Zulkeenerangschikklng kan eene nat'
uurlî
jkeOfeenekunstzzlc/k: wezen.De klassen vervallen weêrin
Onderdrelen,bj voorbeeld in orden,groepen
en famlliën, deze in geslachten,en laatstgederscheiden dooreenverwonderljk fraaik0l0- noemdeeindeljk in soorten.
riet.

Classieus (Julitls), 0011 aanvoerder der
Trevieren, W aS een strjdmakkervan C'
ivil'
ls
in den bevrjdings-oorlog derGalliërstcgende
Romeinsche heerschappp.Hj genootdoorafkomst,rjkdom en dapperheideen grootaan-

Claude (Jean),eenstrjdervoorderegten
der Hervormde Kerk in Frankrjk, werd geboren te Sauvetat in het zuiden desrjksin
1619.Nadat hj teMontauban gestudeerd en
in eenige kleine plaatsen het leeraars-ambt

bekleed had,werd hj beroepen teNîmesen
zien bj zjn stam.Hjstreedaanvankeljkvöör hield aan de hoogeschoolaldaar voorlezingen
Vitelliws tegen de volgelivgen van Oth,o,en

Overgodsdienstige onderwerpen.In 1661 was

later onder Ilordeonius tegen de partj van hj voorzitter der Synode van Languedocen
Vespasianus en tegen de Batavieren,dieonder verzettezichhiermetzooveeljvertegen den

Civilis waren opgestaan.De doodvanHordeo- prins Conti,dathem hetregtontnomenw erd,
Zff.
v, de onverschilligheid derGallischebenden om te prediken.Hj vertrok naarParjs,om

en zjn haattegen deRomeinen bragten ein- zichregtteversehaFen,maarnadathj6maandeljk zjn plan t0trjpheid,om zich Openljk den metjdelepogingenhaddool'
gebragt,aantegen Rome te verzetten. De zaâmgezwore- vaardde hj het leeraars-ambt te Montauban.
nen,waarbj ook Ubiërsen Tongeren behoor- Na verloûp van 4 Jaar werd hem door het
den,kwamen te Keulen bjeenen besloten in H0f verboden, om die betrekking waar te
de eerste plaats de overbljfselen van hetleger nemen, zoodat hj zich wederom naarParjs
van Vitellius
uaan hunnezjde te brengen.Te spoedde.Mrèl werd hj nt
1doordegemeente
vergeefs spande Dillius T'
Ybczflc, die aan het te Bordeaux aangezocht, om zich derwaarts

hoot
d der legioenen aan de Rjn verscheen, te beyeven,maardievanCharenton(teParjs)
allekrachten in,Om dezesmaadvandezjnen liet zlch nietvau dien rjk-begaafden leeraar
af te wenden.Texwjlzjnewoorden deFel- berooven, en deze was er t0taan de herroe-

gezinden troffen,doorstak hem een derzaam- ping van het Edid van Nantes met vrtlcht
gezworenen, en een oogenblik daarna deed en jver werkzaam.Toen werden alle llerClassicus m et al de praal van een Romein- vormde predikanten gelast binnen 14 dagen

sehen imperator zjn intogt in het leger, Frankrjk te verlaten, doch men vergunde
waar hj aan de legioenen den eed van ge- aan Clande,om nadien tjdn0g eeneleerrede
trouwheid afnam aan het nieuwe Gallische te houden te Charenton.llj bemerkte echter
rjk.Ook Keulen werd ingenomen en debe- den strik, en w ees de vergunning van de
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hand,waarna hj door de polide over de stjlmoge minder verheven zjn dan die van
grenzen werd gebragt.Nu begafhjzichnaar Polusin, in koloriet streeft hj zelfs Titiaan
'sHage,waar zjn zoon de betrekking van op zjde.Het aantal zjner stukken iszeer
predikant bekleedde, bedankte vool'het p1o- groot,en in vroegeren tjd bevonden erzich

fessoraat, hetwelk hem te Groningen en te vele te Rome. Sandrart maakt melding van
Frankfort aan de oderaangeboden werd,zag eene yrachti
g versierde zaal in het huis van
zich door de Staten benoemd t0t historie- den rldder M 'azio. In den tjd derRevoltltie
schrjver der Reptlbliek,preektevan tjd tot zi
jn er onderscheidene van dâârnaar het buitjd te 'sHage,en overleed den 13denJant
larj tenland verhuisd. Thans heeft men er n0g 2
1687.In hetalgemeen bekende boek vanBltn- in het paleis Doria (voorheen Pamqli),en
gener rUn sermon sous Louis XIV''is Clavde één van deze isonderdennaam vanrilMolino
de hoofdporsoon.Deze heefteene lange reeks (de M01en)''algemeen bekend.In Engeland
tsch Muvan stichteljke en geleerde werken nayela- vindt men er vele,vooralin het
. Bri

ten.--Zjn zoonIsaae,geborenteSt.Afrlque
den 5den Maart 1653,werd in 1684 naar de
Fransche gemeente te '
sHage beroepen.Hj
schreef eene novelle,getiteld:nLe eomte de
Soissons (1699 en 1706)'', en overleed den
29stenJulj1695.- Eenzoonvandezenlaatste,

séum ,hetwelk tevens rjk isi1teekeningen

van dien meester,- voortste Napels,tePe-

tersbulg,te Miinchen,teBerljn,teDresden,
te W eenen enz.
Claudia gens isdenaam vaneenaanzien1jk geslachtte Rome,verdeeldin eenePatriJean J'
tzcgle,ç genaamd, studeerde te Utreeht cischeen Plebêjischeljn,diebeidewederin
en werd Fransch predikant te Londen)w aar onderscheidene takken en stammen waren ge-

ht
àden Tden Maart1712 overleed.

splitst,en de oorspronkeljkenaam Claltdins

Claude de France,koningin vanFrank- w erdzelfsin Clodllu veranderd.volgensdeover-

rjk,waseene dochter van Lodewi;k XII en levering trok ditgeslaeht,dooreengrootaantal
van Anna van Wrdïtwzle.GeborenteRomorantin cliënten gevolgd,reedsten tjdevan Romnl'
as
in 1499, was zj aanvankeljk bestemd t0t uithetland derSabjnen naarRome,waarna
sin den perechtgenoote van den lateren keizer Karel T% het op voorstelvan Titns Tlfïff,
doch huwde in 1514 metFrans '
ptzzl Valois, soon van Atta Olt
lzl,
$zl
A'(zie hieron4er)door
wienzjeenhertogdom ,eenaantalgraafschap- den Senaat onder de Patriciërs werd opgeno-

pen en hare aanspraken op Milaan ten huwe- men.De Senaataehttedieaanwinstzoogroot,
1jk bragt.Hoewelzj zich nietdoorschoon- dat aan de Clandia .101.
: 25jugera landsen
heid onderscheidde,wistzj dooruitstekende eenebegraafplaatsaan denvoetvanhetcapitool,
eigenschappen van verstand en hartharen ge- voorts aan hare cliënten eene aanmerkeljke
maal te boejen en de algemeene achting te uitgestrektheid gronds werden toegekend.T0t

verwerven.Zj had drie zonen en 4 dochters, op den tjd van Sultonius teldedatgeslacht
28 consuls,5 dictators,; censors,;triom fen
en overleed in 1524.
Claude Lorrain,eigenljk ClandeGelle, en 2 ovaties. Den voornaam Luclus liet het
een dermeestberoemdelandschapsehilders,werd

varen, toen 2 alzoo genoem de familioleden

geboren op hetkasteel Champagne bj Totll
in Lotharingen in 1600.T00n hj tegen zjn
zin doorzjn vadereerstt0tpastei-bakkexen
vervolgenst0tgeesteljlkebestemdwerd)ontvlood hj a1s bediende van een Vlaamschen
schildernaarRome.HierOntwikkeldehjztllk
eenebekwaamheid inhetbakkenvanpastejen,

wegens roof en m oord werden veroordeeld.
Tot de m erkwaardigste personen van datgeslachtbehooren:

dat de Rom einscheschilderAgostino FI,.
S'
:ihem
belastte met de dubbele betrekking van k0k

Appius Oft
zz
l
f#fzf,
: Sabinn (Regillensis))afkomstig uitRegillum in hetlandderSabjnen.
Dââr droeg hj den naam van Atta OIJ?
:.
s#.
:,
en dewjlhtler,alseenvriendderRomeinen,

op eene vjandirewjzebejegendwerd,vem

huisde hj op ultnoodiging van P. T'
Qleri?
f.
v
'ôrChr.naarRome
en bereider van verven.Ht
j bekleedde die PnblieolainhetJaax501vo
t0tzjn 36stenjaar,entienJarenlaterbereikte en werd er de stamvader van een talrjk gehj hettoqpuntvan zjn roem alseersteschil- slaeht.Reedsvroegbegonhjdenstrjdtegende
derderarlstocratie van Europa.Geruimentjd Plebélers,die hj alseen ellendigen hoop bemoest hj zonder bepaald onderrigtdekunst schouw de,welke geenerleiinvloed m oesthebvan anderen afkjken,totdateen gunstig l0t ben in den Staat.Het gevaar:hetwelk Rome
hem in Sandrarteen uitstekenden leerm eester in die dagen vandezjdevandenwraakzuchschonk. Claude Zt
vrizlbragtnu eenigeJaren tigen Tarqltinin bedreigde,gebruikte hj als
bt
#Miinchen en eldersdoor,maarbegafzich m iddelom ineendictatoreennieuwen hefboom
in 1627 voor altoos w edernaarRom e.H ier te scheppen voor het gezag der aristocratie.
kochthj eeneprachtiqevilla op den Janicu- In hetjaar495 vöör Chr.werd hj consulte
lus, de zuideljke helllng van den Aventjn- geljk metP'
ltbliustveg-rillq
ç.Een Opstand der
schen heuvel,en overleedaldaarin1678.Zjne Volscers moedigde de Plebéjers aan tot een
schilderstukken zjn ppracht
iqe beelden der herhaald verzet,doch Opdebeloftevannieuwe
natuur''1die zie'h dooreeneJulsteverhouding, voorregten volgden zj Serrilil
n en versloegen
en doorsierljkheid en bevalligheid van v0p den vjand.Inmiddelsdeed Claudilts300jon-

men onderscheiden, terwjlde wanuetinten, gelingenderVolsoers,diebjdenlaatstenvrede
het spel der golven, de ineensmelting de< alsgjzelaarsnaarRomewaren gezonden,op
kleuren en dewerking van hetlichtvan zjn het Forum met roeden geesclen, alsof zj
meestersehap getuigen. Zjne schilderjen in slaven waren,en daarna olzthoofdell,terwjl
olieverfzjn ongemeen helderenkrae,
htig.Zjn hj vervolgens uit najver Serrilius den wel-
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verdienden triomf betwistte.Zelfs de beloften z00 weinig aan, zjne woorden in zjnevervan dezen weigerdehj tevolbrengen,en de dedigingsrede te matigen,dathet volk en de
verbittering deringezetenen kende geenegren- tribunen versteld stonden over 'smans onwrikzen. Claudilts nam wraak door nogmaals het barevolharding.3Ien k0n hetnieteensworden
benoemen van een dictator doorte drjveu, over hetvonnis,zoodatde beslissing t0t den
hoewelde kellze van den Senaatnietop hem volgenden morgen verschoven werd.Dienzelfviel,maar op den meergematigden Valerius. den nacht eehter verraste hem de dood;v0lToen echter de pogingen van dezen,Om het gens Izlrilts overleed hj aan eene ziekte,en

volk van zjne schulden te ontlasten,schip- volgens Dionysixs mukte hj zelfeen einde
breuk leden op de hardnekkigheid van Cl@u- aan zjn leven.
ç,een zoon ofeenkleinzoon
#ïv.
:,trokken dePlebéjerseindeljk naarden Appins Clcfztsïsl.
Heiligen Berg. 00k nu n0g stemde Claudius van den voorgaande, doch veelal zjn neef
tegen alle toegevendheid,doch de meer beza- genoemd. 00k deze was een echte Clawdi%œ,
digden zorgden,datdePlebéjersdoordebe- nameljk een man met schitterende gaven,

noeming van volkstribunen beveiliyd werden doch tevensbrandendevaneerzuchten bestuurd

tegen de aanmatigingen der Patnciërs. Die doorgeweldigehartstogten.lljschoktedestaatsinstelling was vervolgens het mikpunt der instellingen van Rome door de invoering van
gestadige aanvallen van Claudiws.Daarom 00k een nieuwen regéringsvorm.In hetJaar455

gafhj zjne goedkeuringaanhetvoorstelvan werd hj t0t consul gekozen.Daarin echter
Coriolanws,ineentjdvanhongersnoodgedaan, veinsde hj vrjzinnige gevoelens,dathj zich
om het koren, uit Sicilië aangevoerd, dan aan dezjdedertribunen schaardeendekeuze
alleen voor het volk verkrjgbaartestellen? vanTienmannen(Deeemvirqzieonderditwoord)
indien het de tribunen afschafte. Coriolanu voorstel
de.Nu werd hj zelft0ttienman bewerd echterverbannen.Bj den strjdoverde noemd, en, hoewel de Jongste onder hen,
verdeeling derlanderjèn van den Staatdrong door de gunst des volks aan het hoofd van
Claudi'
usaan op het benoemen eenerCommis- dat ligchaam geplaatst. Toen echter het v0l-

sie van 10 personen (Decemviri),diede uit- gende Jaar wederom Tienmannen benoemd
gestrektheid en den toestand dier landerjen waren en hj alsvoorzitterdekeuzevanzjne
onderzoeken,deonregtmatigebezittersdaarvan eigene aanhangershad weten doortedrjven,
verwjderen,t0teene nieuweverhuring over- meende hj het masker der vrjzinnigheid te
gaan en de opbrengstin de schatkiststorten
zou. Die maatregel herstelde de rust, doch
aan hetuitvoeren daarvan w erd nietgedacht,
zoodat de volkstribunen reeds in 481 vôôr

kunnen afwerpen. De Tienmannen werden
even zoovele dwingelanden en bepaalden op

eigen gezag,datzj hetvolgendeJaar hunne
waardigheidzouden bljvenbekleeden.In eene

Chr.,bj het uitbarsten van een oorlog,de zitting van den Senaat,die wegens dreigend
oproeping van krjgsknechten verhinderden. oorlogsgevaar onvermjdeljk was gevonden,
Een schrandere,maar niet zeer edele poging, bleef Claltdilu onverzetteljk bj de hevige
om het tribunaat magteloos te maken,was aanvallen der Senatoren en j)*
P* de ernstige

zjnvoorstel,om hunaantalt0t5uittebreiden, toespraak van zjn 00m. Alleen methet 00g
omdat er alsdan m eer kans bestond op onder- op de ongunstige omstandigheden des tjds
linge verdeeldheid. Hj was voorts 00k de gaf de Senaat t0e aan de eischen van het
eerste, die de beelden der voorvaderen in Djonge Rome''1 dat onder de Tienmannen

een openbaar heiligdom - in den tempelvan gouden dagen beleefde, en kende aan die
Bellona - plaatste, 'tgeen later door de Tienmannen het regtt0e,om troepen te w eraanzienljken te Rome algemeen werd nage- ven en hieroverhetopperbeveltevoeren.Acht
volgd.
Van hen trokken te velde,doch Claudi'
us en
Appits Cfcl#ïfz.
: Sabinlu,een zoon van den Spltrilts O.py7ilI.:bleven aehterenveroorzaakten
voorgaande en diens evenbeeld.Een voorstel den val der geheele instelling door2 w anbe-

van den tribuun P'
t
bblilius Valero bestreedhj,
nadat hj t0t consulgekozen was, metz00
grooteheftigheid,datzjne tegenstandershem
te ljfwilden,zoodatdeSenaatzich genood-

drjven, nameljk door den moord.doorhun
toeleg gepleegd Op den vrjzinnigen veldheer
uit de Plebéjers Lueius z
Kcclzfd Dentatts en

door de snoodheid van Claudius ten opzigte
zaakt zag,aan de wenschen desvolks eenig- van Vi
ginia,eenedochtervanLuc'
il
tsTGr/zins te gemoet te kom en.Kort daarna bragt nils (zr
ie onder dezen naam).Bj hetberlgt
Clandi'l'seenlegerin hetveldtegendeVolscers, dezergruwelen barstte hetoproerl0s,entoen

doch hj behandelde desoldaten zöö gestreng, het volk zjne eischen t0therstelling van het
dat zjne bevelen nietvolbragt werden en de tribunaat en t0t bestraëng der Tienmannell

Romeinen eenegeduchtenederlaaqleden.Clalv nietinyewilligd zag, trok hetwederom naar
#1& liet nu de centuriones, dle de vlugt den Helligen Berg en gafRome en deSenatogenomen hadden, geeselen en onthoofden en ren weerloos aan de vjanden ten pl'ooi.De
van de legioenen den tienden man ter dood Senaat moest toegeven, maar Claudius vol-

brengen.In hetvolgende jaarbestreed hj de harddein zjnetrotschheid.Viryiniztstrad als

akkerwet,die doordetriàunen opnieuw was
voorgedragen,doch werd door hen voor eene
volksregtbank geroepen, om rekenschap te

beschuldiger tegen hem op,en nadatClaudius
zich te vergeels Op het volk beroepen llad,

werd hj in hechtenis genomen en hetvonnis
geven van zjn ambtsbeheer.Hetwastevoor- op den volgenden dag vastgosteld.Nadat zjn
zien,dat zjne zaak voor zulk eene regtbank p0m vrtlchteloos pogingen had aangewend,
xeer hagcheljk z0u staan,doch hj dachter om hem te bevrjden,bragthj zich in de ge-
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vangenis om het leven, of werd er volgens onder Adherbal in de haven kan Drepanum
Dionysiun,op last der tribunen gedood.
teovervallen.W è1waarschuwden hem dewig-

Appin Ofcff#k4,
s Caeen, die aanvankeljk chelaars(augures)tegendieonderneming,0mCrassus,later Caeewsgenaamd werd.Hj be- dat de hoenders hethaarvoorgeworpen voedkleeddein hetjaar 312 vöörChr.,reedsvôôr sel versmaadden, maar Claltdi'
tts riep uit:
dathjconsulwasgeweest,hetgewigtigambt Indien ze nietwillen vreten,moeten zemaar
van censor,benoemdeallerleipersonentotSena- drinken!''en hj liet ze in zee werpen.De
toren,nam degeringsteliedenteRomeonderde
tribusop,en zocht door dezen maatregelden

invloed deraanzienljkePlebéjersteverzwakken.Beteredaden volvoerdehj do0rhetaan-

leggen van straten en waterleidingen.Zonder
zich tebekreunenom deLex Aemillabekleedde
hj zjn ambt langer dan den bepaalden tjd.
A1sconstllbleefhj in hetJaar30;vôôrChr.,
gedurende den 00r10g met de Samnieten,te

Rome.In het volgende jaarbestreed hj het
voorstel der tribunen, Om Plebéjers toe te
laten t0tde priesterljke waardigheid.In 297
vöör Chr.,was hj wederom consul,en ditmaaltrok hj mede teveldetegen deSamnieten en Etruriërs,maar hj legde niet veel
krjgskundigebekwaamheidaandendag,zoodat
hj gedurig de nederlaagleedendenmoedder
vjanden gestadig aanwakkerde, totdat zjn
mede-consul, de zegevierende en door zjne
soldaten beminde .
fzlfcïfzd Volltmnin , de verzwakte en ontmoedigde benden van Claudin
aantrof.Deze weesechtermd trotschheid alle
hulp van de hand en dreef den spotmet de

welsprekendheidvan zjnambtgenoot,diehem

verontwaardiging en schrik over deze heiligsehennis,de gebrekkige toestandder Romeinsche vloot,de onbekwaamheid van haren aanvoerder en de bedrevenheid der Carthaagsche
zeelieden, - dat allesw erkte m ede,om aan
laatstgenoemden de zegepraal te verschaFen,
die aan Rome 93 schepen, 8000 dooden en
20000 gevangenen kostte.Daar 00k de ambtgenootvan Claudinsgeengrootveldheerstalent

aan den dag legde, rie? de Senaat beiden

terug en gat'aan Claud%u den last?om een
dictator te kiezen.M etw oede en wrevelver-

vuld,gafhj Romezekeren Claltdi'
as Glicl,
een zjnervrjgelateneslaven,een man uitde
heFe desvolks,t0tdictator.W egens die 0n-

waardige daad werd hj door2tribunen van
hoogverraad beschtlldigd, maar door- een 0nweder, dat bj het houden der Comitia losbarstte,van de aanklagt bevrjd.Laterveroordeelde hem het volk t0teenezware geld-

boete,en in 246vôôrChr.leefdehjnietmeer.
W aarschjnljk heeft hj zich zelven om het
leven gebragt.

Claudianus. onder dezen naam vermel-

t0t andere gedachten wilde brengen.De s0l- den wj:
Claudi'
as Oltz1I#1zl
'
?
f,
:,een Romeinsch dichter
daten eischten echter met z0O groote onstui-

migheid,datde beide consulsgezamenljkhen uit Alexandria in Egypte.Hj begafzich in
zouden aanvoeren tegen den vjand,datdeze, het jaar 390 na Chr.naar Rome.Zelf was
dooraldie beweging ontrust,weldra in geslo- hj van Romeinsche afkomst en verkeerde
ten gelederen oprukte. Nu moest Claudius aan het Keizerljk H0f te Ravenna metde
toegeven,indien hj den roem derzegepraal aanzienljkstl
!mannen.Bovenalgenoothj de
niet geheelen alaan zjn mede-consulwilde gunst van Stiliclto,diehem metwaardigheden
overlaten. De overwinning werd d00x de R0- bekleeddeenop hetForum Trajanieenstandmeinen behaald, en Claltdiùs deed de gelofte, beeld voor hem oprigtte.Hetjaarvan zjne
dathj tereere van Bellona een tempelz0u geboorteen van zjn overljden isnietnaauwstichten.Hj bleefin hetlegertotdathj door keurig bekend.Hj wasongetwjfeld de beste
den consul I'
abius A czielzf,
g werd afgelost. Latjnsche dichter van zjn tjd en delaatste
Later overwonhj met Volumniusnogmaals de van het ten ondergang neigende Rome.W j
Samnieten.Op gevorderden leeftjd werd hj kennen van hem herderszangen,puntdichten,
blind,en keerde t0thetnm bteloosleventerug. brieven,lof-enhekeldichten.Zjnvoornaamste
Toen echterin hetJaar280vöôrChr.Pyrrltws, stuk is de pRaptusProserpinae(Schakingvan
nazjnezegepraalOp Valerin Zcct
rlzlfzy,Cineas Proserpinal'', een onvoltooid heldendicht in
naar Rome zond,om er den Romeinen vrede 3 boeken.Yoorts noemen wj zjne rGigantoen vriendschap aan te bieden, ontwaakte in machia (Reuzenstrjdl''
!die door velen echter
Claudius de voorvaderljke geest. Hj liet voor eene vertaling ult het Griekseh w ordt
zich naar den Senaat dragen en bewoog er gehouden) terwjl men betwjfeltofdeze we1
tts afkom stig is. Van geschieddooreene iereenkrachtigetoespraak deleden, van Claudian'
die reM s geneigd waren om hetvoorstelyan kundig belang zjn de werken:rDebello GilPyrrltn aan te nemen? tot het hoogm oedig dollico'',eenebeschrjvingderkrjgstoertlstingen

antwoord, rdatde Konlng eersthet grondge- van H onorius t0teen oorlog tegen deM oorsche
bied van Ihlië diende te (mtruimen,en dat vorsten,- en ,De bello Getico'',een verslag
hethem eerst daarna vrjstond, gezanten te van de overwinning,door Sfilieho op de G0zenden en om vrede te verzoekene''
then behaald.Vanzjnegedichten worden pln
Publil
u Claudi'
lts(ofClodius)T'
lllcâw .Deze nuptias Honorii et Mariae''t pFescennia'' en
was consulin hetJaar 249 vôör Chr.?toen Idyllia'' het meestgeroemd.Behalve de uitde Romeinen gedurende den eersten Pumschen gave van Barnabas Oeldt
zzl'
lf.
s (1G82),noemen
00rl0g vruchteloos Lilybaeum belegerden. wj die van Nieolaas.
ffeizldi'
lf:(Leident1665),

f'
lf
r-t
zzl
zîk
:: (Amsterdam,
Nadat Clandiu metdegewonehartstogteljk- en die van Petrus .
heid van zjn geslachtnogmaals vruchteloos 1760).
beproefd had,den havenmond onbruikbaar te

Claudius. Van de vermaarde Romeinen

maken) besloot hj) de Carthaagsche vloot van dien naam vermelden wj n0g:

à10
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Tiblriws O!c'
l
I#1.
s Nero,Romeinsch Keizer,
Oltzf
zdïf
z.
s 11 ofliever M arezls .
a
d.
f
zrdlz'
z.
: 1,1azie Tibérius.
t'ïfft: Claltdi'
us Gty/Abcfz,s, Romeinsch Keizer
Olcf
zt
fif
x,
s of liever Tiblri'
l
ts Clcf
zt/ïl.
sDrus'
lts (268- 270 na Chr.
).Hj was afkomstig uit
AertlGermanicus,den 4denRomeinschen keizer Dardanië, een landschap van Moesië,en de

(41-54 na 0hr.
).Hjwaseen zoon vanNero telg van een onaanzienljk geslacht,zoodat
Drfzt-tv: een neef van keizer Tiberi'tts, een hj alleen door persoonljkeverdiensten zjne
kleinzoon van den praetor Tiberins Oltz?z#i'?x: hoogewaardigheid verwierf.Hj bezatbj0nNeroen eenJongere broedervan Drus'
usGer- gomeene ligchaamskracht veel moed en beramaniœu,metwien hj den naam van Germa- denheid,zoodathj ondel
'DeeiusenValerianlts
Zcfzd aannam ,omdathun vader de Germanen met onderscheiding de krjgsmansloopbaan
overwonnen had.Hj werdin hetJaar9vöôr betrad.In weerwilvan zjn onrenoegcn met
Chr.teLugdunum (Ly0n)geboren,en hoewel Gallilnusondersteundehj dezen ln den strjdt
hj uitstekend begaafd wasnaarligchaam en tegen Postumius (262 na Chr.).ln 267 voeht
geest, zorgde men volstrektniet 5'oor zjne hj metM aerianustegendeGothen,eninhet
opvoeding.Zjne naaste bloedverwanten be- volgendejaar bood hj Gallilnn bjstand bj
handelden hem a1seen onnoozele,en Cal'
t
jnla de belegeringvan Milaan,hoewelhj volgens
bekleedde hem met eenige staatsambten om somm igen m edepligtig w as aan den dood van
00n VOOrWOI
T te hebben voor zjn spotlust. dien Keizer.VolgensEl
ttropiu.
gwerdhjdoor
Daarhj degroote geldsom,v001-depriester- desoldatent0tKeizeruitreroepen,en volçens
ljkewaardigheidenhetconsuls-ambtvereischt, Aurelilts Tscfpr overhandlgde hem Galltwenus
nietk0n betalen,verkochthj in hetopenbaar zelf bj zjn sterven de teekenen derhoogste

al zjne goederen.Na den dood van Calf
o'
ula
werd hj onverwachtt0tden troon yeroepen.
Bj het gerucht, dat yenoemde Kelzer vermoord was,had hj zleh in hetpaleisverborgen1maareenpraetoriaanschsoldaathaalde
hem uitzjn sehullhoek tevoorschjn,enterwjlde Senaatop hetCapitoolberaadslaagde
overdeherstellingdergemeenebesteljke vrjheid,werdClawdinsOpgrondderbelofte,dathj

waardiyheid. Later overwon hj de Alemannen, dle t0taan hetGarda-meer waren doorgedrongen, en begaf zich voortsnaar Rome,

waar hj zich bejverde, om de ordete herstellen en het regtte handhaven.In hetv0lgende jaar vielen de Gothen in de Donaugewesten en in Griekenland. Cl@lbdilts trok
met zjne geheelelegermagttegen h0n Op en
behaalde op hen bj Naïssuseenevolkomene
overwinning, waarna hj den bjnaam van
GI
IJAïC#: droeg.Volgens Aurelius Tzscfprheeft
Claudilts,naareeneuitspraak derSibilljnsche
Boeken,ill een veldslag zjn leven aan het
vaderland ten oFer gebragt, - volgens anderen streed hj 0ok het volgende jaaraan-

elken soldaat een geschenk z0u geven,door
het legert0t Keizer uitgeroepen.Dit washet
eerste voorbeeld van hetkoopenvan dentroon.
De magtelooze Senaat m oest toegeven, en
Claudius verleende eenealgemeene vergiFenis,
behalve aan den moordenaar van Callyula.
W are de verregaande schroomvalligheid van houdend tegen de Gothen en bezweek eerst
den nieuwen Keizerniet misbruiktgeworden in 2;0 te Syrmium aan depèst.

(borvrotm-en en ljfeigenen,dan z0u hj vermoedeljk op eene zeer verdiensteljke wjze
geregeerdhebben.Hj wasbescheiden,genoot
de gunstvan het volk?en zorgde niet alleen
voor rbrood en syelen'',maaxstelde ook belang in de wetgevlng en regtspleging.Volgens
S'
uaoni'
ts echter werden op zjn bevel de
Israëlieten uitRome verdreven.Hj bouwde
eene waterleiding en verbeterde de haven van
Ostia.Schoon vankrggskundi
rebekwaamlzeid

verstoken, trok hj naar Brlttannië (43 na
Chr.),waar zjne veldheeren voorspoedig streden, vertoefde er 16 dagen en kcerde toen
naar Rom e terug,om ereen prachtigen triomf
te vieren. Eene der gemalinnen,met welke

Claudius (Matthias),AsmusofderW andsbecker bode''genaamdteenuitstekendschrjver
en dichter voor het Duitsche volk, werd ge-

boren teRheinfeldinHolsteindenzden Januarj
1740.Nadat hj zjnestudiën teJena voleindigd had,leefde hj geruimen tjd ambteloos
te W andsbeck, waar hj van 1770 t0t 1775
eenstaatkundigblad,rDerW andsbeckerBoten'',
uitgaf.Laterbekleeddehjeen ambtinDarmstadt! doch keerde reeds in 1777 naar zjn
gelietkoosd verbljf terug. Zonder dathj dit
behoefdeteverlaten,werdhjin 1778revisor
bj de Sleeswjk-Holsteinsche bank in Altona.
Eerst gedurende zjne laatste ziekte liet hj
zich naar Hamburg in het huis van zjn
sohoonzoon Pertkes brengen,waar hj den
zlsten Januarj 1815 overleed.Als schrjver
trad hj het eerst Op met zjnepTëndeleien
und Erzshlungen (1764)''.Zjne opstellen in
proza) zjne verhalen,fabelen,puntdichten,

kj zich achtereenvolgensvrrbonden had,was
debert
lchte ValeriaM essalt
rna(zieonderdezen
naam),die hem t0t vele gruw elen verleidde,
vooralna de zamenzwering van Camillttss'
crïbonlanus,en de laatstezjne nichtAgrippina,
die hem overhaalde,om zjn eigen zoon Bri- verzen enz.werden in de M uzen-almanakken

ft-zlïcff.s te verstooten en haren zoolz CtzpW,s en in den DW andsbecker Bote''geplaatst,terClaldius Nero als zoon aan te nemen en aan wjl hj vervolgens eene uitgave van zjne

zjne dochter Octaria ten huweljk te geven.
Toen Ayrippina bezorgdheid begon te koesteren, dat hare Keizerljke eehtgenoot op dat
besluit z0u terugkomen,bragt zj hem door
vergifom hetleven (54 naChr.).

gezamenljkewerken bezorgdeonderden titel
Asmusomnia sua secum portans''of Sëmmtliche W erke des W andsbecker Boten (1775
en meermalenl''. Daarenboven vertaalde hj
Sethos (1777, 2 d1n)''van Terasson, C%)'us C/txfd#1,
: Nero, Romeinsch Keizer, Reisen des Cyrus (1780)''van Ramsey,en
zie N ero.
dewerken van Flnllon.

CLAUDIUS- CLAUSIUS.
claudlus was een van de eerste Duitsche beginselen, die zich zoowel aankanten tegen
de readie der absolutisten als tegen de over-

schrjvers,dieerzich bepaaldeljkoptoelegde,
om voor het volk te schrjven,en hierin v0lkomen slaagde d0orzjne naïeveteiten geestigheid, die nergens in platheid ontaardde.
Met den geest derscherpe satyreverbond hj
dien der emoedeljkheid en welwillendheid.
Vele van zpne liederen leven n0g in den mond
desvolks,en zjn door Tollensop eene keurige wjze in hetNederlandseh Overgebragt.
Zeer wordtde Duitsche dichter voorts geprezen om zjnegastvrjheid,menschlievendheid
enweldadigheid.Opgevorderden leeftjdopenbaarde zich bj hem eene neiging t0tvrome
dweeperj,- 00k werd hj allengseen bewonderaarvan hetverledene,zoodathj zelfs
tevelde trok tegen datgene,wathjtevoren
metvurigenjververdedlgdhad,nameljktegen
verlichting,verdraagzaamheid en vrjheidvan
drukpers.Nietteminheefthjdoorzjnegeschriften een zegenrjkeninvloedgehadOpdenDuitschen volksgeest en de Dtutsche letterkunde.
Clauren (Heinrich),een Duitsch romanschrjver,zie onderHenn.
Clausen (Henrik Nicolaï),een uitstekend

drjving derdemocraten.GedtlrendedenSleeswjkschen oorlog betoondehj zicheenjverig
voorstander der Deensche jaak. T0t zjne
balangrjkste geschriften behooren, behalve
uitlegkundige boeken Over de eerste 3 Evangeliën, het Evangelie van Johannes 0n den
Brief aan de Romeinen, rKatholicismens og
ProtestantismensKirkeforfatning,LsreogRitu:

(1825)'' - rForedrag over Reformationen
(1836)'',- rDetNyeTestamentsHermeneutik
(1840)''
,- rDetEvangeliskeKirkelivsNt
ltid

0g Fremtid (1819)'',enz.O0kishjsedert1831

ultgevervan eentjdschriftvoorbuitenlandsche
theologische letterkunde.
Clausewitz (Karl von), een uitmuntend
Pruissisch generaal en begaafd schrjverover
militaire aangelegenheden, werd geboren te

Btlrg den lstenJtmj 1780,genooteenegebrekkige opleiding en trad op lz-jarigen leeftjd
reeds als vaandrig in dienst in het intànterie-

regiment van prinsFerdinand,waarna hj in
1793 en 1794 de veldtogten aan de Rjn bjwoonde.In de jaren 1801-1.
803 bezochthj
Deensch godgeleerde)werd geboren den 22sten demilitaireschoolte Berljn en gafergetliApril 1793 te Maribo Op heteiland Laaland. genisvan groote talenten.In 1806 vergezelde
Nadat hj aan de acade'mie den graad van hjprinsAugustalsadjt
ldant,werdtengevolge
doctorin de wjsbegeerteverkregen had,v0l- der capitulatie van Prenzlau als gevangene
bragt hj in de Jaren 1818-1820 eene reis naar Frankrjk gebragt, diende daarna t0t
doorDuitschland,ItaliëenFrankrjk.Sel
tleier- 1812 bj den generalen stafen werkteop het
zzllckr. diehem teBerljn doorzjne voorle- bureau van generaalron zgcAczrsAors.l.Daarenzingen een winter boeide, verkreeg een duur- boven gafhjaanden KroonprinsvanPruissen
zamen invloed op zjne theologischerigting. en aan prins I'rederik der N ederlanden onderNa zjn terugkeer in hetvaderland werd hj wjsindekrijgswetenschap.Bjhetuitbarsten
in 1821 eerst benoem d t0t lector en daarna van den Russischen oorlog trad hj in Russit0t professor in de theologie aan de universi- sche dienst,nam alskwartiermeestemgeneraal
teit teKopenhagen.Steedsbemoeidehj zich deel aan den veldtogt, en werd in 1813 als
met de belangrjkste maatschappeljke vraag- Russisch oëcier van den generalen stafaan
stukken;hj werd geraadpleegd overde aan- het hoofdkwartier van Blûclter geplaatst.Gegelegenheden van Kerk en school,en was lid durende den wapenstilstand schreef hj zjn
van de Vereeniging voor het regte gebruik DUebersichtdesFeldzugsv0n 1811'11waarvan
der drukpers,van hetSkandinavisch Genoot- Gnehent
w geruimentjdalsschrjverbesehouwd
schap,van de SleeswjkscheVereenigingenz. werd.Vervolgens zag hj zich bevorderd t0t
Reeds vôör 1834 koos hj bepaald de zjde chef van den generalen stafvan hetRtlssischderconstitutionélepartj,en hjvertegenwoor- Duitsche legioen,en in 1815 van hetPruissidigde die als voorzitterderProvincialestanden sche corps onder Thielemann, - voorts in

teRoeskilde(1842- 1846)onderdereactionaire
regéring van Christiaan TrIII.11j Tvaserde
lelder der oppositie en na den dood van genoemden vorstgafhj metzjn vriend Sch'
o'
tbw
een vlugschrift uit (1848),waarin hj de gebreken van hetbestuurm etgestretgheidgispte.
Van dien tjd af hield Clausen staatkundige
bjeenkomsten in zjn huis, waaruitlaterde

1818 t0tyeneraal-majoorendirecteurderalge-

meene mllitaire school.Nadathj in 1830bj
de artillerie en laterals chefvan den generalen stafbj den veldmaarschalk Gnelsenaltwas
geplaatst,overleed hj te Breslau den 16den
November1831.In zjnepHinterlassenenW erke
iiber Krieg und Kriegfihrung (1832- 1837,
10dlnl''isveelbelangrjksopgeteekend5vooral

XCasino-verjaderingen''ontstonden.Van1848- hetdaarinopgenomenwerkpvom Kriege''w ordt
1849washplid vanhetW etgevendLigchaam , op hoogen prjsgesteld.

dat den Koning hetontwel'
peenervrjzinnige

Clausius (Rudolph JuliusEmanuël),een

t'
jd bleefhj 1id van den Rjksdag en vanden
Rjksraad zonder deswegede werkzaamheden
van zjne betrekking teverzuimen.Bj de regeling der erfopvolging na afljviyheid des
Koninys behoorde hj t0t de opposltietegen
het mlnistérie Blultm-oersted!maarbleefbj
deminderheid.Zjn staatkundlge weg isafgebakend door xjne constitutipneel-monarcllalè

Januarj 1822,studeerdeteBerljnenvestigde
zich aldaar als privaat-docent.MTeldra werd
hj er tevens leeraar in denatuurktmdeaan
de a'
rtillerie-school.In 1855 vertrok hj als
hoogleeraar naar de polytechnischeschoolte
Ziirlch en werd er eerlang krofessor in de
natuurkunde aan deuniversitelt.Twaalfjaar
latergafhjgehooraaneen beroepnaarW iirz-

grondwetvoorlegde,en in 1848- 1851minister verdiensteljk Duitschnattlurkundige,werdgeVan Eeredienst zonder portefeuille.Na dien boren te Köslilz in Pommeren op den zden

512

CLAUSIUS- CLAUZEL.

burgj en ging van hier in 1869 als hoogleer- de ontbinding der overeenkomstvan deandexe
aar naar Bonn.Vooralheef
thjzjneaandacht

gevestigd op de leer der warmte.Vôôr en na
was het denkbeeld geopperd,dat de warmte
geene onweegbare stof,maar een bew egingstoestand derstofis,dochdezetheorieontmoette
groote zwarigheden.Een uitstekend natuuron-

zjde in regten za1 kunnen gevraagd worden de elanula cptfïc/
llllff,v, eene verklaring
van den eriater Onder 'tRomeinscheregt,dat,

bj aldien zjn testament,om deeeneot
'andere
reden niet als volledig geldend,formeel,testament k0n geldenthetten minste als Codoil

derzoeker,dezoollvangeneraalCarnoqtoonde ot'/#:icommiskrachten werking z0u mogen
nu aan door nieuwe en belangrjke proeven hebben.
en beschouwingen,dat de vroegere gevoelens
Clausuur is00n woord,datafsluitin.
q of
over den aard der w armte ver van verw erpe- lt
v dz.
rlg
teekent;m en gebruikthetteraan, be
ljk zjn, zoodat vele natuurkundigen reeds wjzing van hetvoorschrift,hetwelk aanmontot die zjde begonnen over te hellen,toen niken ot'nonnen gegeven wordt,om binnen
Claltsin bewees,datdebew erïngenvan Carnot de muren van hetkloostor tebljven en het
mank gingen aan yrove onjuistheden,en dat verkeermetwereldljkepersonentevermjden.
men uiteenewjziglngdaarvant0teenenieuwe Van denzelfden oorsprong,nameljk van het
theorieomtrentw armtekwam ,welkegeenszins Latjnsche woord elawdere (sluiten), is ook
in strjd was metde veranderdedenkbeelden hetwoord klooster(claustrum)afkomstig.
over datonderwerp,maarzeveeleerbevestigde.
Clauzel(Bertrand,graaf),eenmaarschalk
Op dezen grondslag bouwdehj in eenereeks in Fransche dienst, werd geboren den 12den
van verhandelingeneen welgegrondstelsel,het- December 1772 te Mirepoix in hetdeyartew elk eengrootgedeeltederwarmte-verschjnse- mentArriège)trad reedsvroegtjdigindlenst,
1en omvaten doorhem metgoedgevol
g 0?de nam als adjudant van generaalPeriynon in
leer derstoomwerktuigen en Op deelectriclteit 1794 en 1795 deel aan de veldtogten in de
werdtoegepast;tevensdroeghjert0ebj,om Pyreneeën, commandeerde in 1799 in Ttalië
aan de leer,datwarmte beweging is,meerv0l- eene brigade,volgde in 1802 generaalLeelere
komenheid tegevendoordienhjdesoortvanbe- naar St.Domingo,keerde weldra terug,werd
weging?diemenaannemenmoet,om dewerking in 1804 divisie-generaalbj Letnoorderleger,
der warmte te verklaren,nader bepaalde.Die en onderscheidde zich in 1809 in den oorlog
verhandelingeny aanvankeljk in ppoggen- met Oostenrjk en vooralna 1810in Spanje,
dorf'
s Annalen''geplaatst,zjn later afzonder- waar hj het opperbevel van M armont over1jk uitgegeven.Zj hebbennatuurljkeerstveel nam en den moejeljken terugtogtuitPortutegenstanduitgelokt,maarhem daarentegen0ok galbestuurde.Lodewl
jkX VIIIbenoemdehem
grooten roem bezorgd en zjn thansalgemeen t0t inspecteur-qeneraal, niettemin schaarde
aançenomen.Claluiltsislid van hetFransche zich Clalnel btl de terugkomstvan Napoleon
Instltuutenvanonderscheideneanderegeleerde in 1815 aanstonds aan zjne zjde,werd t0t
genootschappen,enontvinqin1870eenegroote pair benoem d, verkreeg het comm ando over
gouden medaille van Verdlenste.
het leger der Pyreneeën en bood aan de BoltrClausule een romeinsch woord,in regten Jozl.
x een ernstigen tegenstand.Een Koninkljk
gebruikeljk,beteekent,eeneafdeeliny,eene besluit verklaardehem een verradervan vorst
plaats uit een geschrift;bjvoorbeeld ln clan- en vaderland;hj nam de vlugtnaarAmerika
.s
'lfltxsenatusoonsulti,eeneplaats,eeneatkleeling en Tverd doorden krjgsraad op den 16denSepvan een senaatsbesluit.M eestal heett het de tem ber 1816 bi
j verstek ter dood V0rOOrbeteekenis van beding,nameljk:ééne van de deeld.EvenwelOntving hj in 1819 verlofom
voorw aarden, van de bestanddeelen eener
overeenkom st. Het is voor den regtsgeleerde
van het grootstegewigt,om eeneclausulevan
de overeenkomstzelve wèlte Onderscheiden,

terug te keeren, w erd in 1827 en 1830 tot
afgevaardigde gekozen en bleefin deopposi-

tie. Na den Julj-revolutie zag hj zich t0t

Fouverneurvan Algiersbenoemd enondernam

omdatsomtjds denietigheid van eeneclausule ln Novem ber den zegetogt door de provincie
volstrekt niet medebrengt de nietigheid der Titteri, waarna hj met denmaarschalksstaf
overeenkomst, terwjl in andere r vallen het werd beloond.Toch vond zjn bestuurgeène
invoegen van de eene of andere clausule de algemeene goedkeuring, weshalve hj reeds
onbestaanbaarheid der Overeenkomst in zich hetvolgende'jaartert
lggeroepenwerd.W edersluit.Verscheidene claustlles,die gewoonljlt om benoemdt0tatkevaardigde?deedhj onder

in de meest voorkomende contracten worden anderen pogingen om aan de fam ilie Napoleon
aangetrofen, hebben eene eigen naam gekre- den toegang te verschafen kl Frankrjk,

gen,zooals de Clausulactzzllït
zlï.
v,waarbj de waarin hj echternietslaagde.In 1835 begpf
schuldeischer'tregt bedingt,Om bj nietv0l- hjzichnogmaalsalsgouverneurnaarAlgérlë,
doening den schuldenaar volgens 't strenge doch keerde 2JaarlaternaarFrankrjk terug,
wisselregtte vervolgen;de Cltwsula ot
/dzk:g'clï.
s? waar hj zich in het openbaartegen de hem
eene inlassching in eene volmagt) waarbj ten lastegelegdeverkeerdhedenverantwoordde.
wordt bepaald! dat de gevallen, waal-in de Als 1id van de Kamer van Gedeputeerden bewet eene speclale volmagt eiseht, gerekend hoorde hj sedert 1838 tOt de oppositie, en
ztlllen worden in die algemeene volmagt te overleed te Toul
lse den zlsten April1842.
.ot
zjn Opgesloten;de Clausltla ccyyc/prït
z'tbe Gedurende zjn verbljfin Amerika schreefhj
ding door parttl
'ën gemaaktin eenewederkee- eeneregtvaardiginr van zjne handelwjze,rige overeenkomst? dat bj niet vervulling voorts: robservatlons du general Clauzel
eenerzjdsderop zlch genomen verpligtingen, sur quelques ades de s0n gouvernement à
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Algèr (1830)'',- en rNouvellesobservations
(1833)''.
Clavière (Etienne), een Fransch staatsman,geboren te Genève den z7stenJanuarj
1735,wjdde zich eerstaan den koophandel,

1777 te Hannover in Virginia, verloor vroeg

zjneouders,ontvingeenezeergebrekkige0pvoeding,wjddezich op lgjarigen leeftjd aan
de regten en wasin hetvolgendejaarreeds

V0r genoog, om e0n aanvall: te m aken m et
was van 1770 t0t 1782 lid van den Grooten de practjk.Hj vestigdezich teLexingtonin
Raad in zjne geboortestad, behoordeert0t Kentucky, werd in 1802 gekozen t0tvertede misnoegden,en werd er vervolgens uit de genwoordiger in zjn gewesten in 1806 door
Rept
lbliek verbannen.Nu begafhj zich naar de W etgevende Vergadering aldaar als SenaFrankrjk en schaardezich na hetuitbarsten t0r naar hetCongrès te W ashingtongezonden,

der omwenteling aan dezjdevan Mirabeau, waar hj zich bj de Democraten schaarde en
aan wien hj groote diensten bewees.In1791 zjne denkbeelden Ontwikkelde over deverbezaghj zich doorParjsafgevaardigdnaarhet tering van den binnenlandschen toestand.Toen
W etgevend Ligchaam ,werd in 1792 minister hj naverloop vaneenJaarterul eerde,werd
van Financiën,doch m oest weldra plaatsrui- hj wederom in de W etgevende Vergadering
men voor de constitutionéle partj. Na den gekozentwas er 2Jaarvoorzitter en zag zich
loden Augustus verkreeg hj zitting in het in 1809 nogmaals als senator afgevaardigd
Uitvoerend Bewind en behield haar t0t den naar het Congrès.In 1811 werd hj t0tafgezden Junj 179:. Toen hj op dien dag in vaardigde naar het Congrès benoemd,in 1813
hechtenis genomen en in staatvan besehuldigi
ges
ldnewerd stiethj zich den dolk in
deng
bor
st.te
Zj
echtgenoote bl-agtzich 2 dagen
daarna door vergif om het leven. Clarière

aldaar alsvoorzitter gekozen,en in 1815 a1s
een der commi'
ssarissen t0thetsluiten vanden

vrede naar Gent gezonden,vanwaarhj zich
naar Londen begaf. Hj haalde voorts het

heeftartikelen geleverd in vrjzinnige dagbla- Congrès over t0t het besluit, dat het elke
den, vooxal in den rchronique de Paris'',-

inmenging der Europésche mogendheden inde

medegewexktt0tdevoltoojing van hetwerk binnenlandsche zaken van Zuid-Amerika a1s
rDe la France et des Etats Unis'', - en eene oorlogsverklaring zotlbeschouwen.Onder
vooxts uitgegeven rFoi publique envers les het besttlur van den president Adams werd

créanciers de l'état (1788)'' - en rcorrespondance de Clavière et du general de Montesquieu etc.(1792)''.
Claviger, een Latjnsch woord,kan afkomstig zjn vancbrid (sleutel)enbeteekent

hj staats-secretaris,maar zjne popt
llariteit

drager (koddebejer)genoemd wordt.

zen. Zoowel in 1836 als 1844 was hj candi-

plantengeslachtuit de familie der Sapotaceën;
het onderscheidt zich door een korten,klokvormigen kelk,dooreene klokvormige bloemkroon met e0n s-lobbigen rand, door een
s-bladig honigbakje en eene veelzadige bes.
HetomvatNoord-Amerikaanscheheesters,van
w elke W P
** noemon C.
Don. meteen
stam , die 1,5 Ned.elhoog w ordt,m et bla-

te vergeefs. Toen begaf hj zich naar zjn

was reeds zeer aan het afnemen.Toen Jackspzl in 1828 den presidentszetel innam ,w erd
.
Clay senator van den Staat Kentucky en
zocht als leider der Oppositie de nationale be-

dan sleuteldrayer, een naam die aan onder- langen te vertegenwoordigen.Gedurig trad htj
scheidene Grieksche Godheden gegeven werd, tegen Jaeksonin hetparlementairestrjdperkt
en 00k van elara (knods),weshalve He- mgar zjne aanvallen leden schipbreuk op de
raeles (Hercules) ook wel Claviger of Knods- beradenheid en de grootepopulariteit van de-

Clavija Aizen Par.isdenaam vaneen daat voor den voorzittersstoel, doch telkens
landgoed, doch zoodra er in 1849 wegens de
slavenquaestie in Calif
brnië en Nieuw-Mexico
ttlsschen hetNoordenenhetzuidenverdeeldheid
dreigde teontstaan,liethjzichdoorKentucky
weder tot lid van den Senaat kiezen endeed
aan hetCongrès den voorslag,om deslavernj

ten zuiden der vastgestelde ljn regtens te
deren ter lengte van 3 Ned.palm en fraaje, laten bestaan, maarltetaan de nieuwe Staten
gele, welriekende, tot hangende trossen ver- in de keuze te geven,om haar alOt'niet Op
eenigde bloemen. Deze heester behoort in te heffen.Toen ditvoorsteldoor eene coalitie

Europa qnder desierplanten.

der uiterste partjen werd afkestemd,verliet

Clavko y Fayardo (Josê),eenSpaansch hj W ashingtonin 1850.Toch maaktedeSenaat
geleerde te M adrid, is vooral vermaard ge- op gxond der denkbeelden van Clqyeeneschik-

worden door zjn duël met Beaumarel
tais king, waardoor eene hagc,heljke crisis werd
w egens den hoon, diens zuster aangedaan. afgewend. Clay overleed te W ashiugton den

Voorts is hj de hoofdpersoon in een drama 29stenJunj 1852,en zjn doodwerdalgemeen
van Göthe,en eindeljk washjzelfvan 1762 betreurd.
af redacteur van het blad rElPensador''en
CassiusAczrc:llff.
sClay,desgeljkseanNool
-dna 1773 van den rMercurio historico y poli- Amerikaansch staatsman.HiJ
'iseen neefvan
tico de Madrid'',terwjlhjin 1806overleed den voorgaande en werd den loden October
a1s vice-directeur van het Kabinet voor Na- 1810 in hetgraafschap Madison in Kentucky
tuurljke Historie en a1s bestuurdervan den geboxen.Reeds vroeggafhj bljken van uitschouwburg rde l0s sitios''.Hj heefto0k de stekende gaven, en daar hj eene andere
NatuurljkeHistorievanBît
fbninhetSpaansch staatkundige rigting volgde dan zju Oom,
vertaald (1785- 1790,12 dln).
werd hj weldra door de Abolitionistpn
Clay.Onder dezen naam vermelden wj: naar het W etgevend Lichaam van Kentucky
Henry OJJZ/,eenverdiensteljkAmerikaanstth en naarhetCongrèsteW ashington at
kevaarstaatsman.H'
j werd geboren den 22stenApril digd.Gedurende den Mexicaanschelzool'logwas
V.
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hj de aanvoerder van de vxrhoede,diena doos. Het omvat een aantal Ameriku nsche
een moedigen weêrstand in de handen der kruiden van welke wj noemen C.'
virginiana
Mexicanen viel en in de vesting Perote ge- L.metsierljke,t0teindstandigetrossenzamenvangen werd gehouden,totdat zj door be- Fevoegde,witte bloemen metroode strepen,
middeling van generaal SCPJJ hare vrjheid ln de vochtige wouden van Nieuw-Engeland,
herkreeg. In onderscheidene geschriften ont- Xirginia en Carolinagroejend,waar zj eetwikkelde hj het democratisch-republikeinsch bare knollen oplevert, C.per
foliata porz.
beginsel,en men kan hem beschouwenalsden met witte bloemschermen en bladeren,dieals
stichter van departj derSlaven-emancipatie. groente yegeten worden,- C.tuberosa Gall.
Hoewelhj in een gevecht,door deslaven- uitSibérlëenKamqlatkaenzoogrooteknollen
opleverend,dat m en den bouw dier plant in
plaats van aardappels heeft aanbevolen,
c..gg/.p.&p.pM loï& .: I'isa . et aK eyer,eene lage
sierplantmetveleroodachtigwittebloemtrossen,
naar de waardigheid van president; wèlge- - en C.sibirica L.metrozenroode bloemen.
lukte het hem niet, de meerderheid te verCleanthes, een Grieksch wjsgeer,was
werven, doch hj had daarbj gelegenheidt de leermeester van Cltrysippus en met dezen

quaestie ontstaan,zwaargewondFerd,tradhj
na zjneherstelling aanstondswem
eropalseen
jverig verdediger derafschaëng.In den slavenstaat Kentucky dong hj in 1851 en 1859

'de grondlegger der Stoïcjnsche wjsbegeerte.
Hj werd geboren te Assusin Klein-Aziëen
voorzag door dageljkschen handenarbeid in
zjne behoeften,terwjlhj tevens delessen
bjwoondevan Cratesen daarnadievan Zeno,
Lincoln uitmuntend te stade kwam.Als ge- nawiensdood hj teAtheneden leerstoelder
zantnaarPetersburg vertrekkend,hield hjte Stoa bekleedde. Men vermeldt, dat hj op
Parjs in eene vergadering van Amerikanen hoogen ouderdom een einde aan zjn leven
eene redevoering, waarin Engeland ernstig gemaakt heet't door zich te onthouden van
bedreigd w erd,indien hetbesluiten m ogt,de voedsel.Hj heeftmetgrooteschranderheidhet
voorstandersderslavernjteondersteunen.H0e- stelselderStofcjnen Opgebouwd,aanwjzende,
we1hj in Ruslandshoofdstad metgroote on- dat 'smenschen bestemm ing gelegen isin eene
derscheidingbejegend werd,liethetuitbarsten levenswjze naar de voorschriften dernatuur
van den burgeroorlog hem geen r1st,en hj en alzoo in overeenstemming met de wetten
keerde op zjn verzoek in 1862 naar zjn van hetheelal.Van zjnewjsgeerigegeschrifvaderland terag,waarhj nietweinigbjdroeg ten zjn slechtsfragmenten bewaardgebleven,

om met kracht zjnestem teverheFen tegen
de slavernj. Rusteloos bevorderde hj door
woord en schrift,somtjdsmetlevensgevaar,
de bedoelingen der Republikeinsche partj,
waarbj hem eindeljk dc verkiezing van

tot het besluitvan Lincoln,om op den lsten

-

voorts heeft men van hem een schoonen

Januarj 1863 deproclamatie aftekondigen, lofzang op Zews(Jupiter),diebj herhalingis
waarbj in alleStaten deslavernj werd afge- uitgegeven, onder anderen door M oknike in
schaft.In laatstgenoemdjaarvertrok hjweder hetGrieksch en Duitsch (1814).
als gezant naar Petersburg en werd aldaarin
Clearchus. onder dezen naam vermelden
1869 opgevolgd door Cwrtin.
T;j:
Clayton (John Middleton), een Noord- Cgearchus, bevelhebber der Spartaansche
Amerikaansch staatsman,geboren te Dagsbo- vloot. Door de Lacedemoniërs werd hj aan
rough in den StaatDelaware den 24sten Julj de inw oners van Byzantium als veldheer aan1796, studeerde in de regten en was w eldra bevolen (403 vöör Chr.
), maar hj matigde
een beroemd advocaat. Zoowel als lid van zich er het gezag aan van een tyran,lietde
het W etgevend Ligchaam van Delaware als aanzienljkste ingezetenenderstadom hetleven
in den SenaatteW ashingtontradhj opalseen brengen en verrjkte zich methunne goederen.
verdediger der vrjzinnige partj en onder- Toen de Spartanen hierop een leger tegen
scheidde zich door een flnen,weleens sar- hem deden dprukken,begafhj zich met zjne
castischen betoogtrant,Nadathj vele Jaren de schatten naarSelymbria.Hj leed erdenederwaardigheid van senator bekleed had,riep de laag en ontsnapte naar Ionië, waar hj het
president Taylor hem in dien veel-bewogen

vertrouwen verwierfvan Cyrn en voordezen

tjd t0t de gewigtige betrekking van staats- eene bende krjgslieden bjeenbragtom diens
secretaris en belasttehem metdezamenstelling broederArtaœerœesMnemonte bestrjden.Aan
van een kabinet.Onderscheidene omstandighe- haar hoofd nam hj deelaan den rampspoediden deden hem echter devolksgunstverliezen, genslag van Cunaxa (401vö/rChr.),en bezoodathj zich verpligtzag,om na hetover- stuurde hierna den terugtogtt0t aan de rivier
ljden van generaalTaylor (9 Junj1850)zjn Zabatos(Lycus),waarhj met4 andereveldpost neder te leggen. Daar intusschen zjn heeren door eene list van Tissaphernes het
karakter vrjgebleven was van elken smet, leven verloor.
Clearcltn ,tyran van Heracléa.Hj waseen
zooals zelfs zjne staatkundige tegenstanders
erkenden,wjdde hj zich met goed gevolg leerling van Plato en Isôcrates, verzamelde
wederaan de practjk alsadvocaat.Hj overleed eenevandeberoemdsteboekerjenderOudheid;
te New -York den 9den November 1856.
en werd na eene wreede heerschappj,die lw
Claytonia L.isdenaam vaneen plantenge- jaar duurde,in 360 vöör Chr.vermoord.
slacht uit de familie der Portulaceën; het
Clearinghouse ofreryeninys-kantoor is
onderscheidt zich door een z-bladigen kelkt de naam van eene belangrjke lnstelling der
eene s-bladige bloemkroon, een 3-spletigen Londensche bankiers tot vereFening van wisstempelen eene eenhokkige,3-kleppige zaad- sels.De bankierskomen ermethun vervallen
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wissels en ruilen ze om tegen andere,die op en de oude Ilssel.Eerst was het een graafhen zelven getrokken worden, waarna het schap, maar werd in 1417 door keizer &./,
:verschilin geld pfbankpapierverelendwordt. mnnd t0t een hertogdom verheven. Hertog
Desochtendskomen zj erhunnevorderingen Joltann III de Fzw &Deeezltfe vereenigde het
aankondigen, en des namiddags heeft de 0m- doorzjnhuweljk metdehertogdommenGulik
wisseling pluts, nadat inmiddels die vorde- en Berg,en toen zjn zoonJoltann '
Fi!#:JzzlV
ringenonderzochtendeugdeljk bevondenzjn. in 1609 kinderloos Overleed,ontstond deCleefIeder huis,dataan die afrekening deelneemt, sche Successie-strjd,die een eindenam door

zendtzjn bediende (clearinq-clerc)derwaarts. hetverdrag van Xanten (12November1614),
DbJaarljkscheomzetdezerlnstellingbedrugt waarbj CleefmetMark,RavensbergenRavenomstreeks1000 millioen pondsterling,endaarV:n Tiordt slechts 66 millioen in geld en
banknoten verefend. - Sedert 1850 bestaat
te Londen 00k eenRailway-elearingltouse,waar
vertegenwoordigersvan deverschillendespoor-

stein werd toegewezen aan den Keurvorstvan

Brandenburg.BjdenMunsterschenVrede(1648)
zochten departjen den ouden twistwederom
Op tewarmen,doch eindeljk slootdeGroote

Keurvorstvan Brandenburg in 1666 eeneover-

wegmaatschappjen de ontvangsten verefenen eenkomst met den Pfalzgraaf,waarbj hem
van hetbedrag derdoorloopendekaartjesvoor en zjnen nakomelingen hetonbetwisterfbezit

personen en vrachtgoederen,dielangsdespoor- van hethertogdom Cleefenz.,werdtoegekend.
wegenvanversl
shillendemaatschappjenworden Nadat voorts Cleef van 1757 t0t 1763 in de
vervoerd. NagenQeg alle spoorwegmaatschap- magtvan Frankrjk wasgeweest,keerdehet

pden in Engelandnemen daaraan deel,en zj
bezitten te zamen ongeveer 1000 stations.
Clebsch (Rudolph Friedrich Alfred),een
verdiensteljk Duitsch wiskundige,werdgeboren te Königsberg den 14den Januarj 1833,
en studeerdealdaar in de wis-ennatuurkunde.
Daao a begaf hj zich naarBerljn,waarhj
aan onderscheidene scholen a1s leeraar w erk-

t0t Pruissen terug.Bj den Vrede van Luneville (1801) werd het gedeelte,dat zich op
den linker Rjnoever bevond, aan Frankrjk
afgestaan,en de districten Sevenaar,Huissen,

en Malburg werden in 1803 bj deBataafsche

Republiek gevoegd. In 1805 kwam ook het

andere gedeelte aan Fraékrjk,doch na den
val van het Keizerrjk verviel het geheele

zaam was,en vestigde er zich vervolgens a1s hertogdom , met uitzondering der districten
privaat-docent.In 1858 ging hj alsprofessor van devoormaligeBataafscheRepubliek,w elke
in de analytische mechanica naardePolytech- bj deNederl
andengevoegdwerden,wederaan
nische school te Karlsruhe. vertrok in 1863 Pruissen,dathetmljfdein hetgewestDiisals hoogleeraar naar Gieszen,en in 1868naar seldorf.

Göttingen.Hj heefteen grootaantalopstellen
De stad Clef op een heuvelachtigen,met
geleverd in wiskundigetjdschriften,vooralin bosch begroeiden grond aan hetriviertje Kerde doorhem metNeamann gestichte rMathe- misdalen aan den spoorweg,die teNjmegen
matischeAnnalen''.Voortsschreefhj: Theorie aanvangt,alsmede aan dien van Arnhem naar
4erElasticitâtfesterKörper(1863)'',- r'
rheorie Goch enz.zeerbevalliggelegen,teltttlsschen de
derAbelschenFunctionen (metGordon1866)'', 9- en 10000 inwoners! 5 kerken,2 nonnenen pTheorie derbinërenalgebraïschen Formen

(1871)''
.Hj is1idvan onderscheidenegeleerde
genootschappen en verwierf in 1869 bj de
Académiete Parjsden prix-poncelet.
Cleef(Janvan),eenNederlandschhistorieschilder,w erd geboren te Venlûin 1646,ontving aanvankeljk onderwjs in het teekenen
van Pe'
imo Gdpfveen kwam daarna onder de
leiding van Gaspard de CrW er te Brussel.
W eldra was hj z0o ver gevorderd:dathj
zjn meesterbjstond inhetvervaardlgen van
greote stukken voor de kerken in België.Na
den dood van de Crayer werd hj belastmet
deA k om diensdoorLodewl
jkXIF bestelde,
maar n0g onafgewerkte schilderjen te voltoojen,en toen hj ze naarFrankrjk bragt,
oogstte hj grooten lof. Teruggekeerd naar
Gent,waarhjzich sedert1681gevestigdhad,
werd hj met een groot aantal bestellingen
begunstigd.Dçbestestukkenvandezenmeester
vindtmen in de kerken teGent,waarhj in
1716 overleed.

kloosters, een seminarlum en een aantal fabrieken,benevenseenigemerkwaardigegebou-

wen.Men heeftervoortseen fraaiyark,de
Thiergarten''genaamd,en vele reizlgers begeven zich derw aarts, om zich o. a.in het
hôtelMaiwald in de schoone natuurvanharen
omtrek te verlustigen.Niet ver van de stad
vindt men het mM auritsgraf'' ot'het gedenkteeken,opgerigt ter eere vallJohann .xtxîfrifz
ron F '
J.
:.
stw -& e.gezl,die er in 1679 alsstadhouder overleed.

Clem angis (Mathieu Nicolas de)ofClamenyes (Clemanyins), een Fransch geleerde,
werd geboren in 1306 in het dorp Clamenges
in Champagne,genoot eene wetenschappeljke
opleiding in hetCollégedeNavarreteParjs,
en werd er leeraar en vervolgens rector der
universiteit.Cardinaalde Petra Mala riephem

als geheimschrjver aan het Pauseljk h0fte
Avignon.Hj voldeed daaraan met tegenzin,
en toen men hem vervolgensvoordenvervaardiger hield der beruchte bul,waarmedeBene-

Cleef, Clere of Klere,een voormalig her- #icl'
lI.
9 XIII koning Karel VI van Frankrjk
in den ban deed,zag hj zich genoodzaakt,

togdom in het district 'Westfalen, lag aan

beide zjdenvandeRjn,grensdeaanBrabant,
Gelderland,Pruissen,enz.,besloegeeneOppervlakte van 40D geogr.mjlen,teldeOmstreelts
100000 inwoners, en werd besproeid door de
Rjn, deRoer,de Lippe,deMaas,deNiers

om naar Genua de wjk tenemen,vanwaar
hj echter later naar Frankrjk terugkeerde.
Eenigen tjd was hj canonicus en penniugmeester der kerk te Langres,doch htjmoest
nogmaals uitwjken en vertoettle eenige jaren
33*
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ill het Karthuizer klooster Vallombrosa in maarwegenszjnveelvuldig verbljfteAlexanlealz
d#r/zlsf.
çgenaamd.
Toscane. De Koning schonk hem echter ver- dria doorgaans Clemens xl.
gifenis, waarna hj als cantor en archidia- Hj iseen van demeestberoemdekerkleeraars
conus te Bayeux geplaatst werd,alwaarhj uit het laatst der 2de pf het begin der 3de

in 1434overleed.Hjschreefmetonvers
zchrok- *eeuw, Omhelsde a1s Heidensch wjsgeer het
kenheid tegen den diep verdorven toestalzd Christendom en deed vervolgens belangrjke
der Kerk,vooral in zjn boek PDecorrupto reizen door Italië,Griekenland en lzetOosten.
ecclesiœ statu''. Zjne werken zjn in 1613 Omstreeks het Jaar 190 werd hj presbyter
der kerk te Alexandria en als leeraaraan de

door Lydilts te Leiden uitgegeven.

Clem atis L.is de naam van een planten- school daar ter plaatse de opvolgervan zjn
geveor
k
e
s
lacht uit de familie der Ranunculaceën. leernaeester z/antaenns. Hij overleedjeonnes
Het onderscheidt zich door een zeer kleinen, in 220en werd vervangen door Orl
.Clez-bladigen kelkt die 0ok welOntbreekt,4ot' mensheeflveelgeschreven,en debelangrjkste
5bloembladen,somtjdsbloembladachtige,mis- van debewaard gebleven werken zjn dezaprotrepticus''' ppaedavormde buitenste meeldraden en vele zaden, menhangende boeken 5,
,
doorgaans saet een gevederden staart.Van de gogus'' en pstromata . Het eerste is eene
'
vermaning,t0t de Heidenen gerigt,om Christ
tenelz te worden,hettweede eene schets der
/

'z';

J

'x

. . zt;///,
?,
/
y
é
yé;?'
.

l l x ) jI1
.)
l
/,
1/j;
-.
-X

'
Y w w

h$

I ..'-1 . ...=
-r
w..s
.A'
.
-..

-.e ------n
ze-z
.-siL

*
- -<
x,rY?N.$.w*ww<
A
.'.wxv

-

&>V '

='

-

Xx.

z ,

Z
z
Zf
-' '

x-

,

.-.

..r

. '*

.
.w=
-

m atieke pausen dlen naam gedragen hebben.

A.
N:N

hA
'N
.

Zj zjn:

.

/
kk
y
.
q
yz
'
zz
y
/z
'z
,z.
zv t
$k
'
.
y'
h Z'
b
1 .

ClemensI Wpwzt
zzl'
l
fd,éénderApostolischeVaderen,en doordesage de eersteen ook w elde
derde bisschop te RomenaPetrusgenoemd.In

,

-

-

*

Christeljke zedeleer, en hqtderdeeene verzameling van korte en belangrjke st
uyken
uitdeGriekscheenChristeljkeletterkunde,een bont mengsel, waarvan het den naam
Stromata (tapk'tenl''Ontleende.Zjnegeschritl
ten zjn zeermel
-kwaardigvoordekennisvan
den toenmaligen toestand der w etenschappen;
zj werden het eerst te Florence (1550) en
laterbjherhaling uitgegeven.
Veertien Paltsen:terwjlvoortsnog 3schis-

deOverleveringder2deeeuw vervulthjalsleer-

,

/
î

ling van Petr'us en als bem iddelaar tusschen
de IsraëlietischeenHeidenscheChristenen eene

gewigtige r01. omtrent zjn persoon is niet
veelmet zekerheid bekend:men weetniet of

hj dezelfde is,die in den briefaan de Philippensen (IV :3) als mede-arbeider van Paulus
Clematis ltznztzgfnodc,.

genoemd w ordt,en evcnmin ofm en hem voor
den oud-consulI'lari'as 6'!:pld02.
:,een lleefvan

Dométianns, moet houden, die wegens zjne

soorten,m eestalklimm endeheestersvorm ende, neiging tothetChristendom isterdoodgebragt.

noemenwj:ClematisVitalba L.Ofhegge-rank, Eenelateresayespreektvanzjneballingschap
die ook in 0ns Vaderland op vele plaatsen in den Thraclschen Chersonnésus in hetJaar
groeit, een m nkenm akenden heester m et ge- 102.O0k vermeldtde Kerkeljkeoverlevering
vlnde bladeren en hartvormige, gaafrandige n0g,dathj op lastvan keizer Trtfan'
l
u aan
blaadles,wegënshaarblaartrekkendvermogen een anker vastgem aakt en in zee geworpen
vroeger in de geneeskunde in gebruik:- 0. werd, doch dat het ljk van den martelaar

ereda All.meteenOpgerigtenstengelterhoogte weldra aan walspoelde.Tot de bewaard gev
an 1 t0t 11/$ Ned.el,desgeljks met eene bleven geschriften,diehem doorvelenworden
scherpe stof voorzien, - C.ritoella L.met toegekend,behoorteen briefaan de gemeenteeen klimmenden, 3 of 4 Ned.ellangen?ge- leden teCorinthe,benevens eenige fragmenten

streeptenstengelenfraajeklokvormige?blaauwe van een tweeden brief,- wjders:denconstiof purperroode bloemen, in het zulden van titiones apostolicae'',- depRecognitionesCleEuropa en ook in onzetuinen groejende,- mentinae''- eneenaantalhomiliënofkerkeljke
en C.Itxzdlo/zlt
?,
:cLindl.uitJapan.Dezelaatste leerredenen. Voorts heeft men van hem ,zoo
is eene sehoonesierplantmetgroote,eironde, men meent,n0g 2 brieven rAandejonkvrouspitse bladeren en prachtige hem elsblaauw e wen'' die in het Syrisch Opkesteld,maar
bloemen, welke 4- of 5-maalz00 grootzjn bljkbaar van lateren tjd zjn.Eerstgemeltle
lfd vindt men i11
als die van bjgaande afbeelding.Dooraieg- brieven van Clemens Aszzlczl'
gers en stekken kan men al die gewassen de verzam eling van de geschriften derApostogemakkeljk vermenigvuldigen.
lische Vaderen, bjvoorbeeld die van Dressel
Clem ens.onderdezennaam vermeldenwj: (1863, 2deuitgave).
Clemens11 (1046- 1047),tevoren den naam
Een Cltristelùk '
l
ntkt
pdr uit de Grieksche
Heidenen,nameljk:
van S'
till
ger dragende. Hj was eerst bisTitns Fltx'tlïl.
s Clemens,geboren te Athene) schop van Bamberg en werd op verlangen
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van koning Hendrik III op de Synode te Florence, poogde Karel V over te halen t0t
Sutrit0t paus gekozen.
dwangmaatregelen tegen de Protestanten en
Clemens(1114,een tegenpaus(1080-1100), het hguden van een algemeen concilie te V0rte voren,Onder den naam van G'
tdbert,aarts- hinderen, omdat Yj beducht was voor herbissehop va'
n Ravenna, dool-Hendrik IV als vormi
nqen.Gedurende zjn bewind vielen de
tegenpaus van G'
reyorius VII geltozen en geweldlge oorlogen voor tusschen de twee
eindeljk dooxhetleger der kruisvaarders uit magtige vorsten koning Frans I van FrankRome verdreven.
rjk en keizer KarelTrvan Duitschland,en
ClemensIII (1188- 1191),tevorenPaullts, de Paus, tusschen die beiden wankelend,
aartsbisschop van Praeneste.Hj herkreeg de haalde zich daardoor de grootste onheilen op
wereldljke heerschappj overRomeenbewoog den hals. Rome werd door den connetable
I'
rederik .
fta'lczrotststx, Pltilipp'tts H.
w.g'!4:J'
l4.
s en ean Wovz
rlozz ingenomen, geplunderd en verRohard .A:6II:C:ZIAIVJt0t een kruistogt.
woest,en de Paus op den Engelenburg beleClemens IV (1265- 1268), vroeger G'
ll
y- gerd en vervolgens gevangen genomen. W èl

FtIIJgC
Xd.
SgenaamdenuitFrankrjk afkomstig. Ontsnaptehj,alseenkoopman vermomd,uit
Hj was eerst raadsheer des Konings,toen den kerker,doch otllkna dien tjd maakte(
le

aartsbisschop van Narbgnne en cardinaal-bis- toenemende Hervorming in Duitschland hem
schopvansabinaen schonkNapelsaanft
zrd/ran hetleven zum',terwjlzjn onstaatkundig ge11.
4/01,om demagtderHohenstatlfentefnuiken. drag Oorzaak was,dat het Enqelschevolk
Clemens V (1305- 1314),tevorenBertrand zich afscheidde van de R.Katholleke Kerk.
tf'x4-t
pfufgenaamd.In Frankrjkreboren,werd
Clemenn Tz
vfff(1592- 1G05),te voren Hi
p-

hj in 1295 bisschop van Commlnges,in1299 .pp('
yJ'
!
f,
:Aldobrand'
lni.Geboren in 1536,ontving
aartsbisschop van Bordeaux en in 1305 door hj in 1585 den cardinaalshoed en werd ver-

den invloed van koning Pbilippusmetdedrie- volgens door de eenstemmige ketlze dercardubbele kroon versierd. W egens den burger- dinalenmetdepauseljkewaardigheidbekleed.

oorlog, die in Italië woedde,bleef hj te Zjne weigering,om Hendrik IV a1sKoning
Avignon. D00r eene geheime Overeenkomst van Frankrjk teexkennen,moesthj boeten
ontlastte hj den Konlng van Frankrjk en metinkrimping van zjn gezag in Frankxjk,
zjne dienaren van den banvloek van Bonifa- en hj slaagde niet in zjne pogingen, om
ci'
l
f,
s VIII.Laatstgenoemde zuiverdehjOp de VenetiB afhankeljk te maken van denPatlseKerkvergaderingteViennevanhetverwjtvan ljken stoel.Daarentegen verwierfhj hethem
ketterj, hieferdeordederTempelridders togdom Ferrara, bragt in 1598 den Vrede te
op, - tuchtigde Venetië in 1313,nadathj Vervinstllsschen Frankrjk enSpanjet0tstand
daaxover in 1309 wegens de verovering van en verhoedde, door zich niet té bekreunen

Ferrara den banvloek had uitgesproken,enbe- om hetEdictvanNantesen(1oordescheidingvan
noemde na den dood van keizerHendrék VII Rendrik IV van M aryareth,
a,stilzwjgendgged
koning Robertvan Napelst0trjksbestuuxder te keuren het uitbarsten Van e0n nieuwen
in Italië;doch temidden zjnerplannen,Om oorlog tusschen die beide Mogendheden.Daar
ditgeheelelandaan zjneheerschappj te 0n- hj de Dominicanen begunstigdeen deheiligderwerpen,werd hj teRoquemaure in Lan- verklaring Van Loyola weigerde kreeg hj
guedoc door den dood weggerukt (30 April ongenoegen met de Jezuïeten,en hetschjnt,
1314).- Een gedeelte van hetpcorpusjuris dat deze Om diereden onderverdenking zjn
canonici'' een aantal geschriften bevattende gekomen,toenhjden5denMaart1605overleed.

t0t hervorming der geesteljkheid,te weten Hj bezorgdein 1592eenetweedeuitraveder
de besluiten van het concilie van Vienne met Vulgata, naar hem rEditio Clementlna'' gezjne eigene Decretalen,in 5 boeken verdeeld naam d.
en in 1343 in een consistorie van cardinalen
ClemensIX (1667- 1669),vroegerdennaam
:fgekondigd,draagtden naam van Clementinae dragende van Jùl
i'
us.
/oeklïo.
9c.Htjwaseerst
col.sfïfzlffiowe.
s Ot'pW etten van Clemens''.
nuntius in Spanje,dan cardinaalen secretaris
!',maaktealspauseeneinde
Clemens Vl (1342- 1352), te voren Pierre van Aleœander /T.
.zt
?.çdr, bisschop van Arras en raadshtt
er des aan de vervolgingen der Jansenisten, m aar
Konings.Hj wasdebeschermervan Jbl
tanna verbood de uitgave en verspreiding van htlnvan Napels en sprak den laatsten,maar Ook nen Bjbel.
den vreeseljksten banvloek uit overéén der
Clemens X (1670- 1676),te voren Emilio
Keizers, nameljk Over Lodewi;k de Weydr H.JJCJZ'J. Hj werd op vergevorderden leeftjd
wien hj doorKarelIV zochtteverdringen. t0t > us verheven.
Clemens (VII), een schismatieken paus. ClemensXI (1700- 1721)ofGioranniFrJz?Deze,eerstgraafran Gdlère,was daarna bis- eest
w.
z1.lùt-ï.Hj werd in 1690 cardinaalen
schopvanCambrai,cardinaalen eindeljkpaus veroordeelde a1spausin 1711 de uitgave van
te Avignon.
het Nieuwe Testament van Quesneldoorde
,
Clemens (V1II4,te voren vieyidi'
us Fkzloz bul punigenitus'') zoodat dc Jansenistische
genaamd. Hj was canonieus te Barcelona? strjd bestendigd werd.Zjne werken zjn in
werd in 1424 dool*3 cardinalen t0tpaus ge- 1729 in 2 deelen tlitgegeven.
kozen, m aar moestin 1429,volgens een beClemens XII (1730- 1740),eerst Lorenzo
sltlitvan hetConciliete Tortosa,afstanddoen Ot
yrdQf.Hj werd in 1706 cardinaal,hiefa1s
van zjnewaardigheid.
paus alle vrjplaatsen voor moordenaars op,
Clemens VII (1523-1534),tevoren J'
ulilbs verlkaaide Rome en stichtte een seminarium
&i M ediâ.Hj was eerst aartsbisschop van t0t bekeering der Grieken.
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ClemensXIII (1758-1769),eigenljk Carlo

Cltristiaan J/stîrïk Gemens, geboren te

Jlzzpzlico.Hj werd in 1737cardlnaalenstond Utrecht den 3den October 1808.Hj ontving
als paus pnder den magtigen invloed van den zjne opleiding eerstteLuik,vervolgensaan
staatssecretaris Torregiani.Gedurendezjn be- dekweekschoolvooronderwjzersteHaarlem ,
wind werd de OrdederJezuïeten uitPortugal, en werd leeraar in de Nederlandsche taal,

SpanjeenFrankrjk verdreven endepauseljke
hiérarchie geweldig aangevallen door Nieolago
'
pozlHontlteim (zie onder dezen naam).
Clemens XI'
rr (1769- 1774),eigenljk Gio-

aardrjkskunde en geschiedenis aan hetInsti-

dra werd hj consultorderInquisitie en vervolgenscardinaal(1759).Nadathetconclave,
na den dood van Clemens Xfff,geruimentjd
verdeeld bleef,werd eindeljk Ganganellit0t
paus gekozen.W egensde Jezuïeten was zjn

van Antweqen (1833)'' - nluambertBroussard: histonsche roman uit de dagen der
Belglscheomwenteling(1833)''- pLentebloemyjes(1836)'',- rAlgemeenegeschiedenisvoor
Jonge lieden (1837- 1840,5 d1n)'',- rDe
stad Njmegen en derzelver omstreken'
'MNieuwe schetsen uitNoord-Brabant,Limburg
en België (1840)'',- en rEen nieuw boek
(1841)''.Voorts leverde hj vele bjdragen in

'/ltzzlzli Vineenzo Antonio en later Lorenzo GJzlganelli. Deze, de zoon van een geneesheer,
geboren te San Arcangelo bj Rimini den
3lsten october1705,werd op l8-jarigen leeftjd lid van de Orde derMinorieten en legde
zich metjvert0e op degodgeleerdheid.W el-

voorganger in Onmin geraaktmetonderscheidene mogendheden: Venetië wilde degeeste-

ljkeorden hervormen zonderhierin denPaus

tuutvan koophandelteLuik.Na deBelgische

omwenteling vestigdehj zich eerstteBoxtel,
daarna te Gemonde en werd eindeljk onderwi
jzeraan de DepartementaleschoolteNjmegen,waar hj den lzdenOctober1841overleed.
Hj waseen edelen bekwaam man,dieveel
gedichten geschrevenheeft.Vanzjnegeschriften noemen wj: pKrjgsverhalen (1832)''.rKrjgstafereel van de belegering derCitadèl

te kennen, Polen w as van voornem en, om
het gezag van den Heiligen Stoel te vermin- het rlueeskabinet'',den rGelderschen volksalderen, en zelfs te Rome was 1en misnoegd. manak''enz.

Clem ent. Onder dezen naam vermelden
ClemensXIV besefte den hagcheljken toestand
van hetOogenblik en bejverde zich,om met wj:
devorsten vredetemaken.Hjzond eennun- Anthony Clement,een Nederlandschgeleerde.
tius naar Lissabon, vernietigde de bul pln Hj werd geboren te Zierikzeein 1620,stucoenâ Domini''en onderhandelde metSpanje deerde te Leiden en overleed reeds in 1657.
en Frankrjk.Ten gevolge hiervan Ondertee- Hj gaf uit: pclaudii Salmasii Epistolarum
kende hj den zlstenJu1j 1773 de vermaarde liberprimus(1656)'',meteenelevensbeschrjbrêve rDominus ac redemtor noster''waardoor ving van Salmasiu , - en rRobertiBaronii,
de Jezuïeten-orde vooraltjd werd opgeheven. philosophi celeberrimi, Metaphysica generalis

Van datoogenblik af leetzehj in onrusten
vrees,zoodat zjne krachten allengs verminderden en hj den 22stenSeptember1774overleed.Zjn marmeren borstbeeld,door Canora
vervaardigd, prjkt in de kerk der Apostelen
te Rom e. Clemens X'W F onderscheidde zieh

etspecialis(1657)''.

Jaeob Cld--fjveelal Cl- ens .> Papa geheeten, een Nederlandsch toondichter uit de

16deeeuw.Hj wasin 1550 eerstekapèlmeester van Karel L overleed vermoedeljk in
1565 en wordt geroemd a1s een grondig ver-

door vrjzinnigheid,staatsmanswjsheid,gron- beteraar van de leer van het contrapunt en
dige geleerdheid en een w elwillend karakter. van de fuga's. Hj heeft door zjne talN ke
Hp-bevorderdekunsten wetenschap,vooraldoor werken eene algem eene vermaardheid verkrede stichting vanhetrclementjnschemuséum'', gen. Vele missen,wereldljke en geesteljke
een sieraadvan hetVaticaan.Hj heeftgeene liederen zjn door hem op muziek gebragt.
andere geschriftennagelaten dan eenigebneven. Daarvan zjn zeer vele uitgegeven door TilXenige ,ydtfdr/twltfq
sclegdeerden,te weten:

man &zI:/JOte Antwerpen.Vooralechtervindt

Izaök Clemens,geboren teMiddelburg.Hj men van hem een grootaantal 4-j5-,6-,7-

studeerde in het m idden der 17de eeuw te en 8-stemmige zangen in de ccollectiooperum
Utrecht,werd yredikant bj de Franschege- musicorlm Batavorum SaecullXVI'',uitgegemeente te Norwlch in Engeland en later ach- ven op kosten der Maatschappjt0tbevordetereenvolgenqbj deNederlandschegemeenten ring der Toonkunst.
te Serooskerke en teVlissingen,waarhj in JaoquesOJ- :ZZJ,den moordenaarvan Holdrik

1661 overleed. Hj heeft eenige geschriften
uitgegeven,diethansvergeten zjn.
Ilerman Gï#dpz Clemens,geboren teGroningen den zosten Augustlzs 1701.Hj studeerde

111,koning van Frankrjk.Hj werdgeboren

te Sorbon in het aartsbisdom Rheims,begaf
zich t0t de orde der Dominicanen en kwam
op het denkbeeld,om den Koning, die met

ald>ar in detheologle,enwasachtereenvolgens een leger oprukte naar het oproerigeParjs,
predikantte TerAa,teTholen en te 'sHerto- om het leven te brengen. Men verhaalt,dat

genbosch, alwaar hj kort daarna tothoog- zjn prior Edmond .pof
zr.
gpil.
q hem sterk t0t
leeraar benoemd werd.De senaat der Gelder- dat misdrjf heeft M ngezet,Ja.de hertogin
sche Académie verleende hem den rang van ron A pzlfzdlq
e r ligtonderverdenking,datzj
doctor in de godgeleerdheid, en hj overleed hem de groptste gunsten heeft verleend,om
den 23sten Februarj 1772. Hj heefteenige hem in zjn opzette versterken.Men opende
geleerde en stichteljke werken nagelaten en hem he# uitzigtop den kardinaalshoed,indien
genoot om zjnevroomheid en verdraagzaam- het hem gelukte te Qntsnappen,terwjlhem
heid de algemeene achting.

in het ongunstigste geval de roem van het
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martelaarschap werd voorgespiegeld.Hierdoor leerde Bartolomeo Trlfz in dezelfde kerkjt0t dweepzuchtgebragt,verborg hj een mes het bronzen standbeeld van den verrezenVerin den mouw van zjn gewaad,lietzich als losser aldaar, - de standbeelden van geloof
een overbrenger van gewigtigetjdingen voor en liefde in den dom te Carpi,- de sarcoden Koning brengen en doorboorde hem ,ter- phaag van den bisschop Gioryio zltlretuite
wtjl deze den overgereikten brief inzag.De Mantua enz.Clementi bezat de grootsche eenKoning rukte het mes uitde wonde en stiet voudigheid van Moltele H.
'C
çeI0, welke van
f
daarmede den moordenaar z-maalinhetgelaat, eene jverige studie der antl
eken getuigt,en

terwjldetoeschietende dienaren hem op den wist aan zjn werk tevens eene grootemate
grond wierpen en doodden.Zjn ljk werd van bevalligheid te verleenen.
vervolgens uithet venster gew orpen,naar de
M'
l
tzio CJ6/I6SJC,een uitstekend klavierspeler
geregtsplaats gevoerd,met 4 paarden vanéén- en comptmisttJa,den grondlegger van eene
gereten en daarna verbrand.De K oning stierf nieuwemethodevoorhetklavierspel.Hjwerd
daags daarnat en zjn dood verwekte bj de geboren te Rome in 1752, openbaarde reeds

oproerlingen eeneuitbundige vreugde.Menont- vroeg grooten aanleg voor de muziek en was
sàk feestvuren,preesden moordenaarvanden bj een grondi
g onderwjs na verloo? van 9
kansel,en sommigen wilden voo1-hem,alsden jaar z00 ver, dat hj eene betrekklng van
redderdesvaderlands,eenstandbeeldin dekerk organist k0n aanvaarden.Zjn leermeesterin
van Nôtre Dame doen verrjzen.Zelfs paus de compositie Fas Carpini, en in hetgezang
Sot'
us F vergeleek de verlossing,dooxClement Sanfarelli. Op t4-jarigen leeftjd Oogstte hj
veroorzaakt, metdie,welke door Christus is dooreonemis,diehj zelfgecomponeerdhad,
gebragt.
grooten bjval: en zjn klavierspelwekte de
Kn'
ut Jkngbohn 6'
I:-:IJ, een Dtlitsch taal- opmerkzaamhel
d van een Brit,Beekford gekundige.Hj werdgeboren den 4denDecember naamd,die hem metzich nam naar Engeland.
1803 op hqt Noord-Friesehe eiland Amram , Nadat hj hiert0taan zjn 18dejaarden ttjd
en zag zich a1sonderwjzerachtereenvolgens had doorgebragt,trad hj teLonden opinhet
geplaatst te Blankenese,Altona en Hamburg. openbaaren betooverdeallen:diehem hoorden,

In 1826 kwam hj,hoewelvangeldeljkemid- door zjn vaardig spelen zknefraajecompodelen verstoken,plotseljk op hetdenkbeeld, sitie.Niet minder bjvaloogstte hj op eene
om te studêren, werd leerling aan het gym- kunstreiste Partls en te W eenen,waar hj
nasium te Altona en begaf zich in 1830 naar voorkei
zerJbzF 11metà
Hozarthetklavierbede universiteit te Kiel.Na aanvankeljk de speelde.Nadathj hetheerljk spelvanl
aatsttheologie te hebben gekozen.legde hj zich genoemden meester gehoord had, zocht hj
latert0e op de geschied-en taalkunde,bezocht zich n0g meertevolmaken.Daarna begafhj
in 1833 de universiteitte Heidelberg,keerde
in 1835 naar Kiel terug, werd er bevorderd
t0t dodor in de wjsbegeerte,en deed toen
eene reis door Schotland,Ierland,Engeland,

zich naar Londen,verzamelde er doorconcel-ten en doorond.erwjseenaanzienljkvermogen
en stond weldra aan het hoofd van een mu-

ziekhandel en piano-fabriek.Tot ztlne V00rhet noorden van Frankrjk,de Nedexlanden naamste leerlingen behooren, J. .#. Cramer
en een groot gedeelte van Duitschland. Na en Jol
tn FIJ#.Metlaatstgenoemde deed hj

zjn terurkeerwerd hj privaatdocentteKiel, eene ktm streis door een groot gedeelte van
waarhjln1841zjnetaalkundigelessenopende Europa,en kwam in 1810 weder te Londen,
en t0tin 1848 voortzette.Voorallegthj er alwaar hj zich metkracht(1jtdecompositie
zich Op toe,om hetnationaalgevoelbj zjne toelegde.Hj schreefsymphonieen,eenpGradus
massum (een uitstekend studiewerkl'',
Friesche landgenooten op te wekken. Hj ad Pal
vertoefde eenigen tjd teLeipzig,componeerde
dex Theudisken (1836)'',- rDienordgerma- nieuw e sym phonieën,en ging toenwedernaar
nische W elt(1840)'',- rDieLebensundLei- Londen,waar hi
j den 9den Maart1832 overdensgeschichte der Fxiesen (1845)'',- pReisen leed.T0tzjnewerkenbehooren onderanderen
schreef onder anderen: ru eber den U rsprung

durch Friesland,Holland und Deutschlandim

106 sonaten,24 w alsen en 12 m ontferrines.

Cleobis,zie Biton.
Sommer 1845 (1847)''
,- rDer Franzose und
seineSprache (1848)'' en rDaswahreVer- Cleobulus, tyran van Lindus, een der
h:ltnisz der sudjiitischen Nationalit:t und Zeven W jzen van Griekenland,heeftvolgens
Sprache (1839)''.Vooral 0ok heeft hj zich Diôgenes .rtë'rJï'lI,: een groot aantalgedichten
in 0ns Vaderland met de Friescheletterkunde vervaardigd,en overleed in hetjaar560v6ôr
Chr.
bekend gemaakt.
Clem enti. Onder dezen naam vermelden
Cleom brotus is de naam vanonderscheidene Kgningen van Sparta,te weten:
N;j:
Cleombrotns, een zoon van koning Anaœdnz/rospero de Clementi, eigenljk Prospero
Szgpi,een Italiaansch beeldhouwer en bouw- #ri#l.
:.Hj trok vöörden slag bjSalamismet
meester uit Reggio. (I
iiilEi,i
'
.
(
I was de leerling van het leger uitden Pelpponnêsus naar de land;'
zjn00m Bartolomeo Spani vormdezich verder engte van Corinthe,om den invalderPerzen
te Rom e,keerdealseenuitstekendkunstenaar te verhoeden, en overleed kortdaarna.Hj
inzjnegeboortestadterugenoverleedin15841n was de vader van Pausanos en Noomedes.

hoogen ouderdom.Totztl
'nebelangrjkstekunst-

Olp-lroï'
?
u Iteen zoon van Paltsanias.Hj

werken behooren: rDe tombe van den heili- werd in 394 v0'ör Chr.uit Sparta verdreven
gen Bernardo #dlK Uberti in de hoofdkerk te en wasdeOpvolgervanzt
jnbroederAyesipolin
Parma)=-het gedenkteeken van denregtsge- 0P den Spartaanschentroon.Nahetverdrjven
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derSpartanenuitCadmia,ywashjbevelhebber
over de eerste en vierde onderneming tegen
Theben,die vruchteloosaiiepen (378 en 376
vôôr Chr.).In het volgende Jaar sneldehj

verloren,waarna hj dewjk nam ineenekast
in den tempelvan Minerra.Toen mendekast

openbrak waszj ledig,en degodspraak ver-

klaarde, dat Cleomedes, a1s de laatste der
de Phocensers tehulp,die door de Thebanen heroën,Onder de goden was opgenomen.
Cleomedes,een Griekseh wiskunstenaar,die
bedreigd werden, doch verloor tegen Tpami-

t in de 4deeeuw na Chr.leefde.
z
/optfc.
s in den slag bj Leuctra het leven waarschjnljl
Hj schreef 2 boeken overdecirkelvormige
(371).
be
we
gi
ng
de
r
hemelligchamen en eene verklaCleombrot'
ts IIt een sghoonzoon Van den
Spartaanschen koning Leonidasen diens0pv01-

ring der inrigting desheelalsvolgensdeleer

toen Lep'zitfc.
s hem 0ok hiervervolgde,trad
Cltilonis de echtgenoote van den vlugteling,
haren vader in rouwgewaadtegemoet,om vergiffenis te smeeken voor haren gemaal.Leoni#l.
:schonk hem het leven,doehverbandehem
uit Sparta.
Cleom e L. is de naam van een plantengaslacht uit (1e fàmilie der Capparideën;het
onderscheidt zich 'door een 4-bladigen kelk
4 nagenoeg regtstandige bloembladen, een
grootaantalOm hetvruchtbeginselgeplaatste,

moedig, beraden en schrander vorst, 0ndernam in 520 vôör Chr. een voorspoedigen

ger, toen deze van zjne waardigheid werd derStoïcjnen.Een en anderis ultgegeven in
beroofd.TweeJaarlaterechterkeerdeLe6nidas hetLatjn teBrescia (1488 en 1497),in het
aan hethoofd zjneroverwinnende partjnaar Grieksch te Parjs(1539),en hetlaatstdoor
Sparta terug, brandende van woede tegen Sehmidtte Leipzig (1831).
Cleoxbrolns,omdatdeze,hoewelzjn schoon- Cledm enes is denaam vanonderscheidene
zoon,zich aan de zjde van zjn tegenstander Spartaansche Koningen,te weten van:
Cle6menes .
f, den ot
ldsten Z00n Vall den
geschaard had. Cleombrotws nam de wjk in
het heili
gdom van Poseidon (Neptunus), en Eurysthenide Anaœândridtu.Hjwaseenstout-

veldtogt tegen de Argipven,en 10Jaarlater
een tweeden t0tverdrjving derPisistratieden

en t0t herstelling van het gezag derAlcmaeonieden.Toen echter Clisthenes,de aanvoerder
van deze laatsten,de overhand begon tever-

krjgen op de partj vanIsâgoras,zprgdeOJ:Jmenes,dat Clistltenes verbannen werd en trok
zelfAthene binnen,waarhj 700 Atheenechq
geslachten verdreef.Toen hj echter aan Is#-

eenigzins ongeljke meeldraden, en een ge- 901*X8* en diens medestanders het oppergezag
steelde of. Ongesteelde haauw . H et omvat wilde bezorgen, barstte in gçheelAttica een
éénjarige gewassen en heesters, die in de opstand tlit. Cleômenes en Isa'gorasnamen de
warme landen groejen en door Deeandollein wjk 0? deAcröpolis,doch stemden na eene
eenigegroepen verdeeld zjn.C.pentaplt
yllaL. belegermg van 2 dagen er in toe, pm het
(Gynandropsispentayhylla Dee.)wastinO0st- grondgebled van Attica teverlaten (508 vöôr
Indië en Midden-Afrlka;ditonaangenaam rie- Chr.). Cleômenes bragt aanstonds een nieuw
kende kruid veroorzaakt ontsteking en blaren legerbjeen,verwoesttehetgewjdeveld der
0p de huid en werd door de geneesheeren
voorgeschreven. Hetverliest echter die eigenschap,als hetgekooktwordtenverschal dan
eene uitmuntende groente. H et zaad bevat,
even alshetm osterdzaad1veelvetteolieeneene

-

scherpe stof.

C.tr%
àltylla L.(G.triphylla

Dec.jgroeitin Guinéa en Senegambiëen heeft
dergelpke eigenschappen als de voorgaande
soQrt,- C.heptapltylla.5.,eeneW est-fndische

Eleusinische godinnen en w as gereed t0t een
beslissenden slag,toen de meeste bondgenoo-

ten afvallig van hep werden. Hetaanzoek
van den Milésiër Arutâgortu ,om hulpteverschaFen tegen de Perzen, wees hj van de
hand.In hetJaar492 wilde hj deAeginéten,
die aan de gezanten van Darluszanden water
hadden voorgezet,gestreng stralen,dochzjn
medekoning Demaratus verjdelde dat voornemen.Uitwraakzuchtbragthj tegen dezen
in, dat hj geen echte zoon wasvan koning

en Zuid-Amerikaanscheplant,.wordtbjmaagziekte en tot heeling van w onden gebrtlikt.C.frutescensAubl.inGuyanadientalsblaartrek- Ariston, en daar het Orakel te Delphideze
kend middel. Van C.monopltylla L.in O0st- aanklagtbevestigde,werdDemaratusvanzjne
Indië en van C.ornitltopodioidesL.in Klein- waardigheid beroofd en door Leotyelides,een

Azië wordt het zaad op dewjze van mos- werkttligvan Clenmenes,oygevolgd.Gedurende
terdzaad gebruikt. T0t de fraaje sierplanten een nieuwe togtnaar Aeglna werd de valschbehooren C. punyens Willd.metlicht-rozen- heid dier aantjging ontdekt, en Cleômenes
rOode bloemen.- C.rosea Vahlmetrozen- nam eerst de wjk naar Thessalië en toen

roode bloemen,- en C.spinosa L.metlange naar Arcadië, om de bewoners tegen Sparta
witte,in trossen geplaatste bloemen metpur- op te rujjen.De Spartanen,hierdoor beangperroodem eeldraden.
stigd,riepenhem weldraterug.Kortdaapaech-

Cleom edes. Onder dezen naam vermel- terwerdhj krankzinnigendooddezichzelven
op eenevreeseljke wjze.
den wj@
Cleomedes,een kampvechter uitAstypalaea,
Geômenes .
!'
J, een zoon van Cleombrotqs L
die in de Tlste Olympiade overwinnaar was Schoon n0g minderlarig werdhj de troonopin hetvuistgevechtbj deolympische spelen. volger van zjn broeder Ages%olis 11 (370
'r Chr.), doch hj schjnt gedurende zjne
Toen hj daarbjzekerenIcc
ms,eenEpidauriër, vö0
'ring,diebjnaGllarentelde,weinigmerkdoodde, werd hem de prjs ontzegd. D00r rege
dezen hoon krankzinnig geworden,rukte hj waardigs te hebben verrigt.
in zjnegeboortestad de zuilen van een gym- Clenmenes ff.f, een zoon van koning Leûnasium omver,waarbj 60 knapen hetleven zlWtzd II.Hj ontving eeneuitstekendeopvoe-
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dingvanzjnemoedercratesleleaenaanvaardde
op lg-jarigen otlderdom hetbewind (236vôôr
Chr.
).onder deregéring zjnsvadershad de
Koninkljke waardigheid alhare beteekenis

een gedeelte zjner troepen naar Macedonië

roemrjke daden in het btlitenland wildehj
hetverloren aanzien herstellen.Hj verjdelde
eene poging van hetAchaeïschVerbond,ondex
den veldheer Aratn ,om eenigesteden partj
te doen kiezen tegen Sparta.Naauweljksechterwashj in Sparta tertlggekeerd?toenAraffz.
ghet stadje Caphiae in Arcadièinnam en
hem alzoo aanleiding gaf t0t een tweeden
veldtogt,en ten derde maletrok hj op verzoek der Eleërs tegen hem te velde en bragt
hem bj delfberg Lycaeuseenenederlaagtoe.

in den beslissenden slag bj den bergpasvan

gezonden en met de overige de winterkwao
tieren betrokken had,veroverdeenverwoestte
Cleômenes de aanzienljke stad Megalôpolis,
verloren wanthetgeheelestaatsgezagberustte verscheen t0t z-maal t0e vool'Argos en v01bj de Ephoren, en dit was inzonderheid bragtstoute rooftochtennaarPhlitlstonogyrtus
hoegstnadeelig voox de lagere standen.Door en Orchomenus,maarmoesthetonderspitdelven
Sellasia, en Ontsnapte met een kleln aantal

rtliters naar Sparta.Hiergafhj aan de burgers den raad,om voor koning Antlyonusgelillig de poorten te openen en snelde met

eenigevrienden naarGythium,alwaarhjzich
inscheepte naarAlexandrïa,om bjPtolemaeus

hulp te zoeken. Deze werd hem toegezegd,
doch Ptolemaeus overleed kort daarna,enzjn
oyvolgerPtolemaeusTAi/@lfdrbekreundezich

nlet Om den vreemdeling.Derjksbestuurder

om zich sterk te maken tegen de Ephoren, Sosibius wilde nu met Cleômenes zamenspanriep hj Areltidamus uit Messéne terug, ten nen, Om het Egyptische vorstenhuis ten val
einde hem totmedekoning te verheFen,doch te brengen, doch de Spartaan weigerde en

de geroepene werd door zjne tegenstanders wenschte naarzjn Vaderlandterug tekeeren.
vermoord. Nieuwû Oorlogen tegen Achaea: Ditwerd hem echtergeweigerd,omdathjnu
schoon nietal
tjd even voorspoedig,bragten bekend wasgeworden metdezwakkezjden
hem nieuwen roem. Eindeljk oordeelde hj vau hetEgyptischerjk.Door den lasterver-

den tjd gunstig voor zjnehervorminqsplan- volgd, werd Cle6menes weldra in den kerker
nen (226).Hj liet de burgers,()
? wlerbj- geworëen,doch hj onderhield debetrekking
stand hj niet k0n vertrotlwen) ln Arcadië met zpne

vrienden, Ontsnapte uit de g05'anin het leger achter, trok naar Sparta, deed genis en snelde met13 medestanders do
or do
van de vergaderde Ephoren 4 ter dof)tlbren- straten Om hetvolk op teroepent0tvrjheid.
gen,verbande 80 deraanzienljksteburgers, Toen het echter aan die oproeping geen geverkondigde aan het volk , dat er voortaan hoorgaf,jldendeSpartanennaardenburg,om
geene Ephoren zouden bestaan,en vaaxdigde deoverigegevangenentebevrjdenenhierdoor
het bevel uit t0t Opheëllg van alle scht
llden hun doel te bereiken,doch de wachten ver-

en t0tgeljke verdeeling vandenyxond,waam jdelden dien toeleg.Toen zeidehjt0tzjne
t0e hj en ztjnevrienden vrtjwilllg hunne be- medgezellen:pGeen wonder, dat de vrouwen
zittingen ten ofer bragten. Een aantal aan- hieroverdemannenheerschaypjvoeren,daar
zienljke Perioiken l0m de stad wonenden)
verhief hj t0t burgers, waardoor hj zjne
partj versterkte,en hj hield een legervan
4000 vaderlandsche krjgsknechten in dienst,
terwjl hj zjn broederEuelidast0tmedekoning aanstelde.Hj voerdevoortsdeoud-spar-

dezebang zjn voordevrjheld!'',- endaax
hj we1inzag,dathunne zaakhopeloosstond,
bragten zj moedig elkander om het leven
(220 vôpr Chr.).Ptolemaeus gaf bevel,om
het ligchaam van Cle6menes in eene dieren-

huid tenaajen en op tehangen,enzjnhuis-

taansche eenvoudigheid en gestrengheidweder gezin ter dood te brengen. Te vergeefs had
in en vernieuwde den oorlog metdeAchaeërs. Sparta steeds de hoop gekoesterd op den teNadathtjhet gebied vanMegalöpolisveroverd rugkeer des Konings.
had, maakte hj zieh meester van Mantinéa
Cleon ,een bert
lchtAtheenschvolksmenner
en Tegéa en versloeg de Achaeërs bj Heca- vond in de weifeling van Pêrieles bj den
tombaeon. Als vredesvgorwaarde eischte hj, aanvang van den Peloponnésischen oorlog,in
dat men hem t0t opperhoofd van het Verbond diens rampspoedigen veldtogt in 430 vöör
z0u kiezen, en men was hiertoe niet onge- Chr.en in hetuitbreken van depestteAthene
zind, toen eene ziekte hem noodzaakte,om eene geschikte gelegenheid,om zich aan het
naar Sparta terug te keeren.Inmiddelswekte hoofd der misnoegden te plaatsen, floeh zag

Aratus bj de Achaeërs zo0 groot wan- weldrazjn invloed wjken voor dien van bo-

trouwen tegen hem , dat de vrede niet t0t vengenoem den grooten staatsman.Na dendood
stand kwam.Daarom trok Cleômenesopnieuw van dezen deelde hj eehter bovenal in de
ten strjde en veroverde Argos.Aratns riep volksgunst.Hj was een man zonderopvoenu AntI
Lqon'
us Dpdpzl,koning van Afacedoniè', ding,maarbezateenegrootemate vangezond
te hulp,en deze maakte zichnietalleenmees- verstand en natutlrljkewelsprekendheid,z00ter van Argos,maar 00k van al de Arcadi- dat hj met eene donderende stem zjnegesche steden,die t0thetSpartaansche bondge- voelenswistdoortedrjven,denaaktewaar-

nootschap behoorden.Daardebjstanduitbleef, heid blootlegde,ztjnetegenstandersmetspothem door den Egyptischen koning Ptoltmaens ternj vervolgde:hetvolk metgeruchten van
.& J
g.gefd.
: toegezegd, schonk Cle6menes aan zamenzweringenverontrtlstte?Ja,zichsomtjds
elken Helioot(slaag,die5Attischemina'sbe- op goddeljke ingevingen berlep.Hierdoorvertaalde,devrjheid,waardoorhj zich 500ta- wierfhj reedsin 427een grootaanzien.Hj

lenten en 2000 gewapenden verschafte.Toen zag zich vooralgestetlnd t
loor een troep arme
nu in den winter van 223 op 222 Antlgonu burgers en gebruikte deze t0twerktuig voor
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17deJaaren beklozatevensvolgens hettestazjne dwingelandd.De beschroomde Noias, za
ent van haren vader den troon als medehethoofd der oligarchie,wasniettegen hem
opgewassen.Cleon wistechter,dat hj zich
alleen in een fel-bewogen tjd k0n staande
houden;daarom verhinderdehj,datervrede
werd gesloten met Sparta,terwjl420 Spartaanscheburgersop heteiland Sphacteria door
deAthenerswareningesloten.Intusschen boden
de Spartanen een hardnekkigentegenstand,en
de Atheners leden op Pylos gebrek.Cleonverklaarde, dat deze berigten valsch waren en

regentes vaklharen gjarigen broeder Ptole-

zzlcdf.fq:.Als plaatsvervangersvan laatsgenoemde
regeerden P otltinu ,Aehillas en Theodotus en

verdreven haar onder voorwendsel, dat zj
haren broedervanhetgezagwildeberooven(48
vöôrChr.).Zj verzameldeaanstondseen leger

inSyrië,entoenPompoàsnaarEgyptevlugtte,
waarhj zjn eindevond,wasPtolemael
uJ
'uist
bj den berg Casius gelegerd, om den inval

datheteen bekwamen veldheer- daarbjop van Cledpatra afte weren, doch toen Caesar
Nieias doelende- ligtmoestvallen,zich van er met zjne zegevierende benden verscheen,
die handvol Spartanen meesterto saakenqhj vorderde deze,dat de beide legersdewapens
zelfz0u er we1kans t0e zien.Men hield her: zouden neêrleggen en de zaak aan zjnebeaan zjn woord,en tegen zjn zin moesthj slissing overlaten. Cleôpatra, die eerst door
hetbevelhebberschap op zich nemen.Hj ver- tusschenpersonen met den magtigen veldheer
klaarde met opgeblazenheid,dat hj binnen onderhandeld had,lietzichdesnachtsvermomd
20 dagen de ingesloten Spartanen levend Of bj hem brengen en wist door hare bekoordood in zjne magt z0u hebben,en hj v01- ljkheden tebewerken,datCaesarverklaarde,
bragt- door debekwaamheidvanzjnmede- dat de vaderljke beschikking gehandhaafd
aanvoerderDemôstl
tenes- werkeljk,wathj moestworden.Devoorstandersvan Ptolemaelts
beloofd had.Daarhj zich nu vooreen groot grepen nu naar de wapensten Cleôpatramoest
veldheer hield en verwachtte, dat hj v00r- het onderspit delven.D aar echter Ptolema6m
spoedigerz0u zjn dan Nicias en No6stratus, hierbj gesneuveld Yras,droeg Caesar deregévoerde hj op 30schepeneenaanzienljk getal ring op aan haar en aan haren minderjarigen
soldaten - ruiterj en voetvolk - naarAm- broeder, en als rainnares van Caesa,
r had zj
phipolis,doch boettealdaarzjn jdelenwaan grooten invloed.Na heteindigen van den 00rmethet leven.
10g deed zj hem n0g velemaandeninEgypte

Cle6nymus,eyn zoon van denSpartaan- bl-pven, verordende groote gastmalen en beschen koning Cleomenes Jf, maakte na den voer met hem in een prachtig vaartuig de
dood zjns vaders(310vöörChr.)aanspraak Njl,om hem dewonderen deslandstedoen
Op dekoninkljkewaardigheid,doch menver- zien.Na verloop van eenige Jaren ontbood
l
angde hem niet,Omdat men hem voor een Caesar haar zelfs naar Romedeedhaarwonen
dwlngeland hield, en riep Areu .J',den zoon illzjn eigen huis,veroorloofde haren zoon
van zjn overleden ouderen broedert0t den om zich naar hem te noemen,en nam haarop

troon. Om zich van hem te ontslaan,zonden onder de vrienden en bondgenooten van het
de Ephoren hem met eene hulpbende naar Romeinsche volk. Na Caesars dood onder-

Tarente. Hier voerde hj een voorspoedigen
oorlog,maar waser door zjne geld-afpersingen en door zjne losbandigelevenswjzevrienden en vjanden tOtlast.Hj wilde Sicilië en
Griekenland veroveren en maaktezichmeester
van Corcyra (303 vöörChr.),om eenewapen-

steunde zj Dolabella,doch Antoniusriephaar

ter verantw oording naar Cilicië,om dat Rerazios,haar stadhouder op Cyprus, Cassius 0n-

dersteund had. Zj verscheen voor hem niet
ill het gewaad van een beschuldigde, m aar
in datvan Apltrôdite(Venus),alszj Dionys'
n
plaats te bezitten.Toen de inwoncrs van Ta- (Bacchus)bezoekt,en hare heerschappj Over
rente vrede hadden gemaakten hem zjn af- Antonius was weldra zoo groot, dathj om
scheid gaven!Ondernam hj een strooptogt in harentwilallerleigruwelen bedreef.Zj zelve
Beneden-ltalië,dochdeRomeinennoodzaakten

had reeds haren broederP tolemaeusdoorvergif

hem ,om zich wederinteschepen.Hjleedop om het leven gebragt. Den winter van het
de Adriatische zee eene belangrjke nederlaag jaar41sleetAntoniusbj haarteAlexandria.
en keerde nagenoeg zonderschepenen soldaten Vier jaar later ontbood hj haar weder in
naar Corcyraterug.Laterbegafhj zich naar Syrië en bleef voortaan in hare netten verLaconië, vervolgens naar Theben en Onder- strikt,terwjlzjhem tenslotteaan Odanianlu
.s poogde
steunde de Boeotiërs,maar werd doorkoning verried. Na den dood van Aytoni'

Demêtrius verjaagd.Het schjnt,dat hj ten zj a1s gevangene van Oetarianns00k dezen
tjde van den inval der Galliërsin Grieken- te boejen, doch te vergeefs,en om nietbj
land (279) grooten invloed gehad heeft in den triomfvan dien veldheer te worden verSparta.In 278 veroverde hj Troezéne.Om nederd,bragtzj zich dooraddervergifom het
zlch overde ontrouw zjnervrouw tewreken leven.
Clepsydra, zie Water-l
-rmerk.
en zich van den troon m eester te maken,
overreeddehj Pyrrhm ,koning van Epirus, Clerc (Jean le)ofClerieus,eengodgeleerde,
om naar den Peloponnêsus te trekken en wjsgeerenvruchtbaarschrjver,werdgeboren
verscheen in 272 als vjand vool'de muren te Genève den 19den Maart 1657,studeerde
zjner geboortestad.Hj bereikte echtergeens- aldaar in de wgsbegeerte en godgeleerdheid,
zinszjn doel,en menvindtverdernietsmeer begaf zich vervolgens naar de hoogescholen
van hem vermeld.
te Grenoble, Saumur,Parjsen Londen,en
Cle6patra? de oudste dochter van Ptole- gevoeldezich sterk aangetrokken door deleer-J>: Anletes,bereikte in 52 vöôr Chr.haar stellingen der Nederlandsche Remostranten,
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zondathj zich in 1683 naarAmsterdam be- dene werken,bjvoprbeeld aTooneelderKejgaf,om er Plili
pp%s''JS Izlmborehte ontmoe- zeren en ConingenvanChristenrjckenz.(1615
ten. Na een bezoek te Genève vestigde hj in f0li0)''.- rr
lnooneelderberoemdeHertogen,
zich in Hollands eerste koopstad, waar hj Princen,graven en deKrjgsheldenvan Chrisweldra den kanselbetrad en vervolgens door tenrjck enz.(1617inf0li0)'',- en rprinceljk
den invloed van Limboreltt0thoogleeraar in kabinet enz.(1625in folio)''
.Vermoedeljk is
de wjsbegeerte,de oude letterkundeen het hj kortna 1620 overleden.
Hebreeuwsch aan hetSeminarium derRemon-

stranten benoemd werd,terwjl hj zich na
diensoverljden (1712)0ok belastzagmethet
onderwjsin deKerkgeschiedenis.Onvermoeid
washj werkzaam om oorspronkeljkewerken
of goede uitgaven van geschriften van ande-

ren te leveren.Met de la Orpz:deed hj de
DBibliothèqueuniverselleethistorique(16861693)'' in hetlichtverschjnen,10jaarlater
gevolgd doordenBibliothèquechoisie(17031713)'',en daarnadoorde pBibliothèque ancienne et moderne(1714-1727)''.Hj genoot
t0t op zjn 7ostejaareenegoedegezondheid,
werd daarna bj herhaling door een aanval

W illem de Lorcgt e0n uitstekend Nederlandsch iraprovisator,geboren te Amsterdam
den 15den Januarj 1795. llj onderscheidde
zich reeds vroeg door eenegroote weetgierigheid en eene ongemeene vlugheid, door een

sterk geheuren en een schrander oordeel.Hj
werd opgeleld voor den handel,was eerst te
Amsterdam a1s makelaar gevestigd,doch zag
er zich weldra benoemd tOt secretarisen later

t0tdiredeurderHandelmaatschappj.Hjoverleed aldaarden 4den Februarj 1844.
Zeldzaam was zjne gave,om in gezellige

o
f letterkundige krinren over een opgegeven
onderw erp voor de vulst in dichtmaattespre-

van beroerte geteisterd,en overleed den zosten

ken.Eenejverige beoefening derfraajeletteren schonk hem steeds overvloed van denkbeelden,en achtereen stoelstaande,wisthj
die m et groote gemakkeljkheid in Verzen te
brengen. Er zjn slechts wei
nige qedichten
weten: ropera philosophica in IV volumina van hesa uitgegeven,zaaar zjnekeumgenverdigesta (1704,5deuitrave 1722)'',- mLavie handeling overdevraag:pW elkeninvloedheeft
de Jean Armand,cardlnaldeRichelieu (1695, de vreemde letterkunde,inzonderheid de Ita2 dln)'',- r'
fraité del'
incrédulité(1696,in liaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche,
Januarj 1736.
Deljstderdoorhem geschreveneofuitgegevene w erken telt m eer dan 60 titels,van
welke wj slechts enkele zullen noemen,te

het Nederlandsch, Engelsch en Hoogduitsch gehad op de Nederlandsche taal-enletterkunde

vertaaldl'' - rparrhasiana,ou Pensées di- sinds het begin der vjftiende eeuw t0t op

verses sur des matièresde critique,d'histoire, onze dagen'' is door het Instituut bekroond
demoraleetdepolitique(1699-1701,2dln)''- en in 1824 uitgegeven.De LWrcg waslid van
XHarmonia Evangellca (1699)'',- nllistoria het Utrechtsch Genootschap van KunBten en
ecclesiastica duorum primorum a Chmsto secu- W etenschappen,van deNederlandscheYaat-

lorum (1716)''2- rllugoGrotiusde veritate schappj van Letterkunde te Leiden,en van
ReligionisChrlstianae,editioaccuratior(1719, de tweede klasse van hetKoninkljk Neder1717,en 1724)'' eene zeergeroemdeuitgave andsch Institlut.
van dat werk, en rHistoire des Provinces
Clercq (Le).Onderdezen naam vermelden
Unies des Pays-Bas,qui contient ce qui s'est wi
j:
passé depuis l'an MDLX jusqu'à la fln de Pieter Le Olercg,eenNederlandsch geschiedl'année MDCCXIII etc.(1723- 1728,3 dln en natuurkundigeen dichter.Hjwerdgeboren
inf0li0)'',0ok in hetNederlandsch uitgegeven te Naarden ill 1692,woonde geruimen tjd
onder den titel rGeschiedenissen der Veree- in Overjssel ew was vervolgens commissaris
nigde Nederlanden, sedert den aanvang van der uitheemsche depêches te 's Hage,alwu r
die Republiek t0t op den Vrede van Utrecht hj den zosten December 1759 overleed.Hj
in hetjaar1713 en hettractaatvan Barrière schreef:het hekeldicht pD e mensch dw azer

in hetJaar1715 gesloten (1730,3 dln folio;
1738, 4 dln kwartol''. Daarenboven heeft
hj niet weinig in handschriftnagelaten,dat
indeboekerjenderRemonstrantschegemeenten
teAm sterdam en te Rotterdam bewaardwordt.

Uitgebreid was voortszjne brlefwisseling met
degeleerdstemannen van zjntjd,ensommiqe
van zjne brieven heeftDr.d#r.desAmor%e
rgA tfer Hoeren Jr.in zjnedissertatie over
Clerics medegedeeld.De omvang dergeleerd-

dan hetdier(1712)'',- rlluweljksmintafereel
(1722)'' - pschouwtooneel der Natuur, uit
het Fransch van den abt Pluche (1739, 14
dln)'', pGeschiedenissen derVereenigdeNederlanden sedert den aanvang desJaars 1714
enz.(1753,infblioeninkwartol''
,- rNieuweJaarsgeschenk voor Julers (1753)'',enz.
Hendrik T4JdrLe Clercg,eenverdiensteljk
Nederlandsch geneesheer. Hj werd geboren
te Rjnsburg den 8sten Junj 1811,studeerde

heid van dien man was verbazend,en zjne te Leiden, vestigde zich eerst te 's Hage,
pogingen, om de wetenschap vruchtbaar te maar vertrok in 1838 naar W ateringen en in
maken voo1'hetmu tschappeljkleven,bezorg- 1842 a1s stadsgeneesheer naar Amersfoort,
den hem vele vrienden.
waar hj den zlsten Mei 1849 overleed.Hj
Clercq (De).Onderdezen n= m vermelden heeft onderscheidene belangrjke opstellen in
wiJ-:
geneeskundigetjdschriften geplaatst.
Nieolaas & Clercgtboekhandelaar en boekClerm ont is de naam van eenigeFransche
drukker te Delftin het laatstder 16deenhet steden,die dool.een toevoegsel onderscheiden

begin der 17deeeuw.Hj waszeerervaren in worden.W j vermelden hieralleen:
de geschiedenis,zooals bljktuitonderschei- Clermont-Ferrand, de hoofdstad van het
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Fransche departement Puy de Dôme.Zj ligt regtbanken van gezworenen. op den 22sten
niet ver van den berg Puy de Dôme op een Februarj 1790 drong hj er op aan,datde

heuvel in een uitgestrekt en vruchtbaar dal, Koning z0u worden belast metdeuitvoerende
metgïootewjngaarden,weilanden,oofttuinen, magt en dater tweeKam ers zotlden gevormd
bevalllge dorpen en wit gepleisterdewoningen worden,doch te vergeefs.Alseenprotesttegen
versierd. De stad zelve beqtaatuit Clermont de Jacobjnen, srormde hj met M alouet en
en de voormalige vesting Montferrand, die anderen de club van vrienden der monarchie,
door lanen verbonden en t0t eene stad ver- die echtel' door Barnareals eene vereeniging
eenigd zjn.Menheeftereen aantalnaauwe, van zaâmgezworenen werd voorgesteld,zotldat
kromme straten, maar tevens groote pleinen, zj zich ontbinden moest.00k het rlournal

eene antieke hoofdkerk in spitsboogstjlmet des impartiaux'', hetwelk hj met Fontanes
eenekrypt,fraajegebouwenvoordenlinnen- uitgaf,werd weldra verboden,en hetgemeen
en voor den graanhandel, een statig paleis bedreigde hem in ztjn hôtel.Toen deKoning
van Justitie,een sierljken schouwburq enz. de wjk nam naar de Tuilerieënjwerd hj
Zj isde zetelvan een bisschop en bezlteene door het volk aangehouden,maar hj redde
académie van wetenschappen,éen seminarium , zich ditmaaldoor een eed van trouw tezweren

eeneboekerjmet20000 deelen,eenmusèum , aan de Nationale Vergaderinq. Den loden
eene geneeskllndige school,eene mtlziekschool Augustus 1792 Ferd hj op nleuw doorhet
en bjna 40000 inwoners.Men vervaardigter gemeen in zjnhotelbelegerd;hjnam devlugt
stzc,doch werd al,daar
leder,linnen)zjde,kousen,chocolade,papier, naar de gravin de .frïtst
zeep,waskaarsen en eene beroem de soortvan door zjne vervolgers ontdekt en vermoord.
vruchtenm oes,datnaar alle kanten verzonden Eene verzameling van zjne staatkundigegewordt, en met betrekking t0t den handelis schriften isin 1791in 4 deelen verschenen,-

zj de stapelplaats der voortbrengselen van voortsschreefhj:rAnalyse delaconstitution
den geheelen omtrek.In eene der voorsteden (1791)'*.
ontspringt eene Omkorstende bron, die Van
St.Allyre!en er bestaatn0g eenewaterleiding

Aiml .
rtzrïe Gt
uwczrd,markiesde ClermontTonnerre,luitenantgeneraalenpairvan Frank-

uit den tjd der Romeinsche oudheid.Zj is rjk,ministervan Marine en van 00r10g.Hj
de geboorteplaats van Gre-qori'us ran 7bvr.:, werd geboren teParjsin1780,nam deelaan
van Pasealen van den generaal Desao.
de veldtogten in Italië,DtlitschlandenSpanje,
In ouden tjd was zj door de Arverners en werd in 1808 adjudantvan den Koning
bewoond en droeg den naam van Arverna.De van Napels,wiens gt
lnst hj bj voortdtlring
Romeinen noemden haar Augusta Nemetum , behield.Na 1814 werd hj metden rang van
en hetkasteelClarus Mons gafaanleiding t0t kolonelin het Fransche leger geplaatst en na
harep tegenwoordigen naam. In 253 na Chr. den zden temlgkeer des Konings benoemd t0t
W01*den de ingezetenen door & .A '
ustramoni'us pair van Frankrjk en commandant van de
t0thet Christendom bekeerdsIn de 8ste eeuw cavalerie-brigade van de grenadiers der ljfwerd zj door de Franken en in delodedoor wacht.Sedert 1817 stond hj in degelederen
de Noormannen verwoest.l1zdemiddeleeuwen der reactionaire partj,verkreeg in 1820 de

zjn er7 lterkvergaderingen gehouden,en die portefeuille van M arine met den rang van luivan 1095 - het groote concllie vanClermont- tenant-generaal, en in 1823 die van Oorlog.
Ferrand genaam d werd door paus Urban'
us Na de Julj-revolutie weigerde hj, den eed
11 zelven bjgewoond.LaterwerdClermontde van trotlw afte leggen aan denieuw eDynashoofdstad van Auvergne, en Lodewl
jk XIII tie, en keerde t0t het am bteloos leven tertlg.
vereenigde haar m et M ontferrand en gat'haar Hj overleed den 8sten Januarj 1865 op ztjn
kasteelGlissolles,3 zonen nalatende.
den naam ,dienzj n0g altjd draagt.
Clerm ont-Tonnerre is de naam vaneen

Clerodendnlm L. is de naam van een

adelljk Fransch geslacht,op het kasteelCler- plantengeslachtuitdefam iliederLipbloem igen
m ont in het departement Isère gevestigd.De (Labiatae); het onderscheidt zich door een
aanvankeljke baronnie werd in 1572 in een klokvorm igen, s-spletigen kelk, eene klok-

pairie-hertogdom veranderd. Het geslacht is vormige s-spletige bloemkroon met eene
verdeeld in onderscheidene ljnen, die n0g lange buis,4 lange meeldraden,eengespleten
bloejen en van welke ééne den hertogeljken stempelen eene pruimvrucht.Hetomvatheestitelbezit.terwjldeoverigedienvanmarkies ters en boomen in de warme landenmetgaafvoeren.Tot datgeslacht behooren:
randige, tegenoverstaandebladeren enfraaje,
Stanislas, graaf de Clermont-Tonnerre.llj doûrgaans zeer w elriekende bloemen.Tot de
w erd geboren in 1747 en nam -in 1789,a1s geliefkoosde sierplanten behooren 0.I'
rayrans
afgevaardigde van den adel,zitting in de Na- W illd. met een stengelter hoogte van 1 t0t
tionaleVergadering.Hj trad erop alsverde- 2 Ned.e1, viltige takken, eironde,getande,
diger van den Derden stalzd en a1seen bittere eeni
qzins viltige bladeren en witte ot'r00dvjand van het Hot'
.Weldra echterwerd hj achtlg witte, zeer geurige bloemtrossen, in

meer gematigd en leverde bj de commissie Japan groejend,- 0.squamtatum T'
WAJmet
t0thetOntwerpen eenerconstitutiehetOntwerp langgesteelde, hartvormige, gaafrandige blaeener grondwet in,welke veel overeenkomst deren en fraajet geelachtig-scharlakenz'
oode,
had met de Engelsche.Hierdoor verloorhj in lange aren geplaatstq bloem en met lange
zjne popul
1ariteit.Niettemin stemde hj in den m eeldraden,in China en Japan te vinden,nachtvan 4 Auyustus 1789 vöörde oyheëng C.AtOJtZJZ/PZ W all.m etspeervormige,gevlekte
van alle privileglën en vöör de invoerlng van

bladeren en groenachtig witte,welriekende,
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in aren geplaatste bloemen,- C.inerme .& . C. arborea .
z#.
if.,een fraajen,altjd groenen
met langwerpige,glanzigebladerenen sehoone heester ter hoogte van 6 Ned.elmet welriesneeuww itte bloem en m et lange bnizen en in hende,t0tgroote trossen vereenigdebloem en.

vertakte aren geplaatst. O0k zjller nog an-

Cletus (St.),een Romein,wasnaarmen

dere soorten in oost-lndië en Op Ceylon, verm eldt,de leerling,mede-arbeiderenopvolwaaraan geneeskrachtige eigenschappen wor- ger van Pelrî
lstoRome.Hj bekleedde 12'/a
den toereschreven.
jaar den Pauseljken stoel en onderging den
Cleslnger (Jean Baptiste Auguste), een marteldoodi11hetjaar93.Zjnllaamdagwordt
Fransch beeldhouwer, w erd geboren te Be- gevierd op den 26stt!n April.
Cleve,zie Clef Onder dezen naam verSançon ill 1820, genoot het eerstlà onderrigt in de klm st van zi
jn vaderen volbragt melden wj voorts:
vervolgenseenereisdoor Italië.Nazjnterug- Enyelbreeltt wtzs Clere, graat'ran A:JFI:J,
keerbragthjop detentoonstelling van 1843 Nerers,Auœerre en Estampe&.,derden zoon van

een borstbeeld, hetwelk Onoggemerkt bleef. Johannes. I, hertog lt
an Clere,en qeboren
,
llierdoor werd hj echter nlet atkeschrikt; den 16den September 1462. Toen er ln 1481
het volgende jaar leverde hj een borstbeeld twist 'ontstond ttlsscllen de ingezetenen van
van Seribe, lletwelk hem grooten roem en

Utrecht,gesttlrkt door den burggraaf Jan11loz

vele bestellingen bezorgde. Hj vervaardigdt
) Monyoort!
n hunnen bisschop Darid '
t
vp
. e
nu in korten tjd de borstbeelden van den Bouryondie, verzoehten eerstgenoem (1en aan
hertog ran Fàpztlvrl', van Charles
Enyelbreoht rlzl Cleve,om hen tegen den bisvan de kinderen van den m arkies de las scllop in bescherming te nelnen.De Jonl
ter
Marismas, van Beaufœt enz.ln 1846 stelde deed opluisterrjkewjzezjnintogtinUtrecht,
hj de standboelden ten toon van een rFaun'' liet er gouden en zilveren m unten slaan m et
en van de rMelancholie'' en in het volgende zjn llaam, gaf zieh den titelvan rruwaart
jaar datvan reeneNereïde''envanreendool' en beschermer des lands van Utrecht'' hield
eene slang gebeten meisje''.Vooraldltlaatste er zich staande,hoewelde bisschop vool.de
beeld vond algemeenenbjval.Nuwerdhem op- stad verseheen ()lu haar Op te eischen en paus
gedragen, het standbeeld te vervaardigen van
Louise 'tltzzl Ravoye vool,het Luxembourg.In

1848 vervaardiydehjeenreusachtigbbrstbeeld

Siœtus IV allen in den ban deedt die aan
Darld '
plgz Boîtryondië Ongehoorzaam waren,
volbragtstrooptogtennaarNaarden,verbrandde

van de Vrjhcld)hetwelk htjten geschenke Amerongen,belegerde Ilsselstein en knoogte
gaf aan hetV oorloopig Bewind,benevenseelz nu en dan onderhalàdelingen aalz metden blsstandbeeld van de Broederschap,bestemdvoor schop, wolke wegens zjne hooge eischen
hetveld vanMars.Voortsleverdehjeenstand- vruchteloosaiiepen.Eindeljk werdendeburbeeld van Raeltelals Phaedra,en vanderlAra- gers van Utrecht misnoegd Over den langdugaedie voor het Thêâtre Français.V001'het rigen Oorlog,enzjmaaktengebruik vaneene

Louvre modelleerde hj 2 ruiterstandbeelden, tjdeljke atWezigheid van Engelbrecl
tt,om er
één vanI'
ransIin hetrjkegewaadval
zzjn zich aalz het hoofd der zaken te stellen en
de
n
bi
s
s
c
hop
de
l
waar
t
s
t
e
ro
epen.
Nada
tdeze
tjd en één van Napoleon 1in dekleedjvan
een Romeinbch imperator.op detentoonstelling plegtig atbtand had gedaan van alle w raak

van 1859 bragt hj een borstbeeld van Cl
tar- trok hj, door tàkkeldragers begeleid, naar
Ipffe Cordy ,een standbeeld van Sappho,en het bisschoppeljk hof. Zjn talrjk gevolg

een stier ult de RomeinscheCampagna.Vooral w ekte evenw elgl'oot wantrouwen,zoodateen
echter werd 2jaarlateropof
deZi
teg
nt
tell
is
ng
eoons
unerme
i
je aantalburgersden heerran #ï:r:!/uitAmers-

te Brussel zjne rzingara''
bewonderd. Vervolgens ging hj naar Rome,
waar hj zich eenigen tjdaandeschilderkunst
wjdde, doch hj keerde weldra t0t de beeldhouwkunstterug.Van zjne na 1860 vervaardigde werken noemen wj:eenepcorneliamet
hal-e beide zonen'',eene rcleopatra.vöörCaesar'' een rstrjd van Romeinsche st
ieren''2en
eene pRustende Diana''.In 1867 vervaardlgde

hj op last van Ilauszmann deborstbeelden
van keizer Aleœander en van koning W illtelm
van Pruissen,die volgens 0ud gebruik Ophd
stadhuis w erden geplaatst.Clesinyerisgehuwd
m et eene dochter van George Sand.

fbort ontboden, die met zjne soldaten over

de gracht zwom (3 Mei1483),de bisschoppeljke soldaten gevangen nam ofverloeg en

den bisschop, van alle kleederen beroofd,op
een w agen naar Amersfoortlietbrengen.W eldra echter verscheen M aœimiliaan,aartshertog

ran Ot
?,
$&p'
r?
/7
J,voor dewallen van Utrtlcht,
dat zich op goede voorw aarden aan hem overgaf. Enyelbrecht ran Clere werd krggsgevangen naar Gouda gevoerd: doch een jaar
daarna in vrjheid gesteld.Hj huwde in 1489
met Cltarlotte: eene dochter van Jan 11 van
Wolf
z
rùoz
/,waarna hj zich naarFrankrjk begaf, zeer gezien was ten hove,t0tgouvem

Clethra L. is de naam van een planten- neur van Champagne werd aangesteld,en den
geslacht uit de tàmilie der Ericeën;hetonderscheidt zich dogr een s-deeligen kelk,eene
s-deelige bloemkroon met 3 meeldraden,een
3-spletigen stem pelen eene3-hokkigezaaddoos.
Het omvatAmerikaansche heestersenboomen
met afw isselende bladeren en w itte bloemen.

Gden November 1506 Overleed.
Pltilips ran CJ:'?Ie, heer van Atzkldtsfeizl,een

zoon van hertog Adov f
lczlClere.Hj wasin
grootaanzien bj Maœimiliaanran Otu/ezlrjk,

zoodat dezebj zjn vertrek naarDuitschland
(1480) het bewind over de Nederlanden aan
tztvs'cfztoevertrouwde.
T0tde sierplantel
zrekentmen C.alnj
foliaL. hem en Enyelbreelttran,F '
met een stam terhoogtevan 1t0t2'/aNed. Later was hj voor u'Haœimiliaan gjzelaarte
el en linge,aarvormige bloemtrossen,- en Gent,en toen laatstgenoemde toch dewapens
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opvatte tegen die stad en haar belegerde, beste van het Erie-meerj het klimaat houdt
plaatste Phâlips van Clere zich M n het hoofd m en er voor zeergezond,en spoorwegen verde Gentenaars en deed de aanvallers aftrek- binden haar regtstreeks met New-York,met
ken. Daarom deed kqizer Frederik II1 hem Ph
Cl
ilaljant
elphhus
iaenzDo
.land. is de nM m van een
in den rjksban,hem vervallen verklarende
van goed en eer. Nu echter maakte Philips plantengeslacht uit de familie derVl
inderbloezich meester van onderscheidene Vlaamsche migen (Papilionaceën);het onderseheidtzich
steden en 00k van Brussel.Eenigentjddaarna door een klokvormigen,s-tandigen kelk,eene
werd hj in Sluis belegerd doortroepen te ver achterwaarts Overgeslagen vlag, korte
lande onder hertog Albrecltt ran Saksen en vleugelseneen langen,snavelvormiggekrom den
dooreeneaanzienljkevlootonderPhilI
às'
tlzl kiel,een langen stamper en eene regte,gesnaBouryondië,heerr&n Bereren en admiraalder velde,donkerbruinepeulmetniervormigq gele,
Nederlanden,gesterkt door een aantal Engel- bruin gestippelde,doorvlokkighaaromgevene
sche schepen. W èl verdedigde Philips '
llczl zaadjes.Tot de soorten behooren 0.H niceu
Clere zich met groote dapperheid,maar hj & I.s#., een Nieuw-zeelandsche heester met

eenopstjgenden,onbehaardenstengelterhoogte
hjbleefvoor'shandsln hetbezitvanSluis- van 1 tot I1/z Ned.e1,oneven gevindeblaovergeven.Een paar Jaar later bezocht hj deren,half-pjlvormigesteunblaadjesengroote,
Maœimiliaan te Antwerpen en werd er met prachtige,karmozjn-roode,t0ttrossen vereeonderscheiding bejegend.Vervolgensbegafhj nigde bloemen,- en C.mecLosn zgfev#el,een
zich naar Frankrjk,waar hj hooge krjgs- heester der Norfolks-eilanden.
zmbten bekleedde, was in den aanvang der
Clichéren of afsla'
an noemt men eene
16de eeuw admiraal der vloot van keizer door Selzam te Leipzig omstreeks hetJaar

moestzich eindeljk 0? goedevoorwaarden-

KarelTzr,envervolgensyouverneurvanGenua. 1770 uitgevondene methode, om houtsneden
Hj schreefeenerlnstructlonsurtoutesmatières tevermenigvuldigen.Hiertoe bereiddehj een
de gtlerroyer tantpar terre que parm er''.

metaalmengsel, waartoe doorgaans 3 deelen
Joannes #i Clere, kapelmeester van keizer 100d, 2 deelen tin en 5 deelen bismuth ge-

MarlmiliaanII.Hj leefde in de 2dehelftder nomen werd,en Juist op het oogenblik als
16de eeuw en was een beroemd Nederlandsch hetgereed was om van den vloeibaren in den
contrapuntist,die onderscheideneveelstemmige vasten toest
and over te gaan,qlaatste hj
liederen op muziek.heeftgebracht.
daarboven de houtsnede en dreefdle met een

JohannaConstantiaL'
Nre,eeneNederlandsche slag (vandur afslaan)in hettaajedeeg.Na
dichteres.Zj werd geboren te Dordrechtden de wegneming van hethout en de afkoeling
4den December 1800, vervaardigde Op haar van het metaalheeftmen alzooeenematrjs
zevende Jaar een gedicht pAan een roosje'' verkregen.Later maakte men zulkematrjzen
deed in 1813 hare rleugdige dichtproeven''in 00k van getah-pertsja,en dezezjn bjzonder
het lichtverschjnen,op elt
jarigen leeftjd en geschilttvoor galvanischen neêrslag.Zievool'ts
vroeger gemaakt, en in 1817 een tweeden

bundel,getiteld nLentebloemen''.Haarpeluk-

Galranotypie.

De drukvormen, op die wjze verkregen,

kige aanleg wekte algemeene bewonderlng en noemtmenclicltés.Menheefterdelgeljksvoor
groote verwachtingen, welke laatste echter he
nkke
0o
kaetf
otenme
dru
rkjen. Om ze te vervaardigen,
clicheermaclines uitgevonden,
door haren vroegen dood
14 Februarj

1822- werdenverjdeld.Totharebestestuk- die de houtgravure op hetJuiste oogenblik
Jes behoort pllet klaverblad van vieren'' in geljkmatigen krachtig in denmetaalbrydrukden Muzenalmanak van 1825,waarbjzjzelve ken. Na de uitvindingen der stereotyple (zie
de m uziek voor zang en accompagnementder onder dit woord) heett men ook deze aangeguitar geleverd heeft.
w end,Om c'
lichéste leveren.
Cleveland, oorspronkeljk Cleareland,is Clfënt noemde men te Rome den geringena Cincinnati de belangrjkste stad in den ren man, die zich onder de beschermheerNoord-Amerikaanschen Staat Ohio en ligtaan schappj bevond van een aanzienljke- van
eenebaaivanhetErie-meer.Zj werdgesticht een patroon. Zulk eene beschermheerschappj
door landverhuizers uitConnecticut,en telde bestond 00k in andere staten der Oudheid.
in 1820 slechts 400, in 1860 reeds meer dan Zd ontleende voorzeker haren oorsprong aan
43000,enin 1870 digtbjde100000inwoners, de betrekking tusschen de overweldigers van
eene ontwikkeling, die zj hoofdzakeljk cen land en zjnealoude bewoners.De cliënt
M n het stoomboot- en spoorwegverkeer ver- werd gerekend t0t het geslacht of liever

schuldigd +. Zj verheft zich haltlcirkelvor- t0thetvolk (gens)van zjnpatroon;hjnam
mig Op een boschrjken heuvelaan den oever deel aan sommige plegtigheden der familie,
van hetmeer,telt 35 kerken,goede scholen en bezataanvankeljk geenestaatkundigereg:ontvingendecliëntenhet
en 12 dagbladen,en iseenestapelylaatsvan ten.van ServLusFfzW fz.

velerleivoortbrengselen dernjverheld.Opeen burgerregt.Zj hadden t0twederopzeggenst0e
harer pleinen is een gedenkteeken geplaatst landingebruikvandenpatroon,endezebepleitte
ter eere van com modore Perry, die in 1814 hunne zaken voor de regtbank.Daarentegen

in hare nabjheid eene overwinning behaalde moesten zj den patroon bj voorkomende ge-

op de Engelschen.De stad isgebouwd aan legenheid behulpzaam w ezen. Patroon en

den mond van de Cuyahoga-rivler en tevens cllënt mogten niet als getuigen en aanklagers
aan het kanaal, dat het Erie-m eer met de d
teege
el
kander
nneli
ën
ttegeno
zpt
jn
repdaetn
ro
,oe
nnwe
eer
ndmi
aas
ng
dre
jf
me
va
rkn
t
Missisippi verbindt. Hare haven is eene der

CLIZNT-CLIGNETT.
a1s een misdrjf tegen den zoodanige,aan
wien men veel verschuldigd is (perduellio).
Allengs verdween de afhankeljkheid der
cliënten van hunne patronen,zoodatzjtegelz
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gendeJaar. Zjn nazaatCl
tarlesXIéA,lord
denzistenJulj1819,lsthans
Cl
fb
r
d
,
ge
b
o
r
e
n
in het bezitvan hetpairschap.Hjhuwdete

Rome met eene dochter van cardinaal W eld.
het einde der Republiek herschapen was in Het geheele geslachtisdooralle ljden heen

eene vriendschappeljkebetrekkingenonderde R.Kytholiek gebleven.

Keizers geheelen al verloren ging.- Thans
CllFord is de naam van e0n 0ud en defgeeft men den naam van cliënt aan dengene, tig Amsterdamsch geslaeht. of hetvermaagdie de bescherming zoekt van een regtsge- schapt is met het Engelsche,is 0ns nietgeleerde en aan dezen het bepleiten van zjne bleken.Daartoe behoorden:
zaak opdraagt.
George OJ'
#'
(zr#,geborfm teAmsterdam den
CliFord isde naam van een 0ud Engelsch TdenJanuarj 1685.Hj wasbawindhebberder
geslacht, op Cliflbrd-castle in Heref
brdshire Oost-lndische Compagnie,en bragtden zomer
gezeteld. De stamvader was Walter Fïfz- veelal door op zjn buitengoed pDe Herten-

Ponce, die ten tjde van HenJrik 11 leefde. kamp''bj Haarlem.Hier bezat hj een uit-

T0t de merkwaardige leden van dat geslacht muntenden kraidtuin, waarvan, op aanbevebehooren:
ling vanBoerltaare,hetbestuurw asow edragen

Rosamnnde Ol'
l#br#,eene dochter van b0- aan Lùlvtae'
as,diedaarvanin zjnwerk rllor-

vengenoem den stam vader en de m iunares van tas Cliflbrtianus(1737)5'eenebeschrjvinggaf.
H endrik II. M en zegt, dat deze vorst den Cl
fbrd overleed den lodenApril1760.
'
doolhofte'W oodstock gebouwd heeft,om haar
Jan Clj
#br#,een Nederlandsch staatsman.

te verbergen voor zjne jaloersche gemalin Hj werd geboren te Amsterdam den llden
Eleonorede Gzezlld.Zj schonk haren vorste- Januarj 1168,sttldeerdeteLeiden in de regljken minnaar 2 zonen,maar toen hj naar ten, vestigde zich te Amsterdam , werd er
Nomzlandië was getrokken, drong Eleonore, 1
id derregéring,en nam in 1795zittinyinhet
doorinden doolhofen inhetkasteelW oodstock, Comité van Justitie.Drie jaar laterglng hj
en Rosamunde werd vermoord (1173).Onder- Overt0tden koophandel,en in 1808benoemde
scheidene dichtershebbenhaarinhunnezangen koning Lodetrqk hem t0t ontvanger-generaal
vereeuwigd.
der Koloniën.Bj deinljving des Vaderlands
George Cl
fbrd,graafran Cumberland.Hj
w erd geboren in 1558OphetkasteelBrougham
in W estmoreland en behoorde tOt de gunstelingen Van koningin E lizabetlt. Nadat hj
zich te Cambridge in de wiskunde geoefend
had,onderscheidde hj zich aan het H0fdoor

in Frankrjk legdehj zjne betrekkinrneder.
In 1814 eehter werd hj lid derProvlnciale,
voorts der Gedeputeerde Staten van No0r(lllolland, zag zich in 1815 in den adelstand
opgenomen en in 1816 benoemd t0t 1id van
dl
l Twoede Kamer der Staten-Generaal.Ilier

zjnevaardigheid in alleridderljke bedrjven, onderscheiddehj zich dooreenegrootekennis
zoodat de Koningin hem t0tharen ridderver- vanhandelszaken,doch legdein1819zjnmalz-

hief. Toen de Spaansche armada Engeland daat nedel.en overleed den 27sten Maart1823.

bedreigde, liet hj 0? eigen kosten schepen

Gerard Georye Clf#brtf,desgeljkseen Ne-

in 1660 1id van hetLagerhuis,nam deelaan

en eene z-hokkige zaaddoos. H et omvateen

bouwen, om deKonlnkljke vlootte verster- derlandse'
h staatsman.Hj werd geboren den
ken. Eene onderneming tegen de Azorischo 16den Februarj1779,studeerdeteLeideninde
eilanden was nietvoorspoedig,daarhj door regten,en werd cerstthesaurierteAmsterdam
gebrek en ziekte daarbj zoovelemannen ver- en in 1824 1id van de Tweede Kamer der
loor,datde schepen in 1589naauweljksnaar Staten-Generaal.1Ij waseen jverig voorstanEngeland konden terugkeeren.Ook een I'oof- der van den vrjen handel, en werd vervoltogt in 1598 tegen de Spanlaarden en Portu- gensministervan K oloniën,toen m inistervan
gézen in de W est-lndische wateren bragthem Staat, en eindeljk 1id van de Eerste Kamer
weinig roem en buit.Bj hetprocèsvan M aro der Staten-Generaal.Hj overleed bj Arnhem
xg
/llrf behoordohj totde regters.Voortswist deCl
n lld
enMj
art
18is47d.e naam van een plantenFort
la
L.
hj te bewerken, dat de graat
'ran Xd,
sdz in
ges
l
aeht
l
l
i
t
de
f
amilie der Rosaceën;het onhechtenis werd genomen,enhjverjdeldediens
pogingen,om de burgers van Londen toteen derscheidtzich door3-bladigekransenindemanoproer te bewegen.Hj Overleed in 1605.
neljke bloemen metongeveer30meeldradenen
Tkomas Clz
j#br#,geboren in 1630.Hj was doordergeljkeindevrouweljkemet3stampers
de krjgsverrigtingen terzeetegen Nederland, aantalaltjd-groeneheesters,dieaandeKaap
en wexd in 1668 schatmeester des Konings. de Goede Hoop en in het zuiden van Afrika

Hj behoordo t0thetbert
lchteCabal-ministêrie
(zie onder Cabal), en zocht met hulp van
Frankrjk aan den Koning een onbeperktgezag te bezorgen,terwjlhj tevenseen voorsà nder was van verdraagzaamheid in zaken
van godsdienst.Htjgingovert0tdeR.Katho-

groejen en nietzoozeermetschoonebloemen
als wèlmet sierljke en fraai gerangschikte
bladeren prjken.Van desoorten noemen wj

C.ryycfpll L.metlancetvormige,spitsebladeren en roode bloemen, - C.ilicfolia L.
met nederhangende takken,ronde bladeren en

lieke Kerk en moest dientengevolge, a1s gele bloemhoofdjes met vele witte meeldraonbevoegd om een staatsam bt te bekleeden, den, en 0.odorata L.m eteironde,stompej
zjne betrekking nederleggen.In 1672 werd van onderen viltige bladeren.

Clignett (Jacob Arnold),een uitstekend
verheven,en hj overleed in het daaropvol- Nederlandsch taalkundige, werd geboren ilz

hj als baron Clford ran O#'
lI#!ei
.
@ t0tpair
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1756,studeerdete Leiden,vestigdezichaldaar de manschap van den rlnvestigator''
, die in
a1s advocaat, werd in 1813 raadsheer in het 1852 de Noord-westeljke doorvaart ontdekt
Hooggeregtshof te 's Hage, en overleed den hadenvastgevrorenwas,waarnahjin1854met
3osten December 1827. Hj heeft zich vooral éénvaartuigin Engelandterl
ykeerde.Hoewel
verdiensteljk yemaaktdooreenewetenschap- een ambtenaarderHudsonsbaal-compagniereeds
peljkebeoefenlng derNederlandsclle taal.Hj onbetwjfelbare berigten had gegeven om trent
bezorgde do uitgave van den pTeuthonista ot' hetl0tvanI'
ranklinenzjnemakkers,stevende
D uytschlander'' van Glterard van der zs'c/zfzdi'e M ae Cflfpck,op verzoek van diensw eduwe,
(1804), - schreef met Johannes S'
/-Z/It
IIJ'
:J in 1855 met den snelzeiler rFox''uit Aber-

?Taelkundigemengelingen(1781- 1786,6stukJes),,, - leverde met hem eeneuitgavevan
den rspiegel-llistoriaal''vanM aerlant,endeed
zjne ,Bjdragen t0t de oude Nederlandsche
letterkunde (1819)'',en zjn rvertoog overhet
aantalhandschriften,doorHuidecoperyebruikt
bj deuitgaafderltjmkronyk vanMellsStoke
(1825)''in hetlichtverschjnen.Cliynettwas
lid van deTweede KlassevanhetKoninkljk
Nederlandsch Instituut.
Clim ax of klimmitty is eene redekunstige

iguur, welke ontstaat, wanneer men zjne

denkbeelden zôö rangschikt,dat men achtereenvolgens van het zwakkere t0thetsterkere

overgaat.Zj iszoowelvoorden redenaarals
voorden dichtervan grootbelang,dewjlbj
den anti-climax de aandacht langzamerhand

verfl
gyuwen moet.

Cllnopodium L.ofborstelkransisdenaam
van een plantengeslacht uit de familie der

Lipbloemigen (Labiatae).Hetonderscheidtzich

door een borstelig omw indselonderden bloemkrans, door een lipvormigen kelk m eteene
3-spletige boven- en z-spletige onderlip en
eene bloemkroon met eene Omgekeerd hartvormige bovenlip.Deeenigesoort,Ook in 0ns

dpen derwaarts, om de overbljfselen dier

rampspoedigen Op te zoeken.In de Melville-

baaizathj den 18den Augustusreedsvastin
het drjfjs en werd hierdoorweder ver naar
het zuiden gestuwd,doch hj worstelde zich
lOs,bereikte hetBeechey-eiland en betrok in

de Bellot-straat zjn winterverbljf.In het
volgende voorjaar ondernam hj eene sledevaart naar de plek, WaarFranklin en zjne
reisgenooten waren omyekomen en vond er
wat ht
l zocht, een brlef,eene boot met3
geraamten en anderevoorwerpen,t0tdeexpeditie van Franklin behoorende.. Hj keerde
in 1859 in de haven van Portsmouth terug
met belangrjke opmetingen van kusten,met
een rjken schatvan waarnemingen,mettalrjke plaatsbepalingen en natuurljke voortbrengselen dieronbekende gewesten.DeK0ningln verhiefhem totridder,en hj maakte
zjne reis-ervaringen openbaar in het werk
The voyage of
'the F0x in the Arctic Seas''.
Clinton (Henry),een Engelsch generaal,
diende eerst in den Zevenjarigen 0orlog in
Duitschland, werd in 1758 kapitein bj de
Britsche garde en vertrok in 1775aIsgeneraalmajoor naar Amerika.Hieronderscheiddehj

Vaderland groejende,is de behaardelpr.
$&J- zich door de verovering van New-York zöö
krans(C.vulgare L.),eeneoverbljvendeplant gunstig,dat hem na het terugroepen van gemeteen Opgaanden,vertakten,behaardenstengel ter hoogte van 3 t0t 5 Ned.palm,met,
tegenoverstaande,zaeht-behaarde bladeren en
licht-roode of witte bloem kransen aan den
top van denstengel.Voorhetm schreefmenhaar

neraalHowe het Opperbevelwerd opgedragen.
HiJ- m oest echter vöôr W ashington terugtrekken enPhiladelghiaOntruim en,maarbestuurde

met groot beleld den aftogt naar Jersey.Bj
hetinnemen van Charlestown liethj hettoej

voor in deçeneeskunde,en daarzj eenigzins dat er gruwzame wreedheden werden bedre-

aromatisch ls,heeft men weleens voorgesla- ven. Later was hj niet zeer voorspoedig,
gen, om haar in de plaats van thee te ge- moestin 1782 het bevela'an Carleton afstaan,
werd gouverneur van Lim erick en lid van
bruikrn.
Cllntock (Le0p0ld Mac), een vermaard hetparlement,en overleed alsgduvernetlrvan
noordpool-vaarder en de ontdekker der Over- Gibraltarden24stenDecember 1795.Hjheeft

bljfselen van de onderneming van Franklin,

Gedenkschriften (1784)''uitgegeven overden
Clintonla Douyl. is de naam van een

w erd geboren in 1820 te Dundalk in Ierland. Amerikaansrhen 00rl0g.

Nadathj zich eerstpradisch en daarnatheo-

retisch op de zeevaartkunde had toegelegd, plantengeslacht uit de familie der Lobeliaredde htja1s stuurman op dekustvan M0n- ceën; het onderscheidt zich dûor een kelk
tevidéo de manschappen van een strandend met 5 ongeljke, ljnvormige, stompe blaschip.In 1848 kwam hj in dienstvan kapi- den,eenez-lippigebloem kroon meteenez-spletein Ross,uitzeilende om I'
ranklin tezoeken, tige boven-en een grootere,3-spletige onderen ondervond 10 jaar lang de gevaren en lip, t0t een bundelvereenigde meeldraden en
bezwaren van aanhoudende noordpool-expedi- eenelange,3kantige?buisvormige,veelzadire

tiën.Vooralbragthj de sledevaarten Overde zaaddoos. Het omvat eenjarige gewassen ult
jsvelden van het Noorden t0t een hoogen Columbia en Chili,van welke wj noemen:
graadvan volkomenheid.In 1852verkreeghj C. eleyans Lindl.mettalrjke fkaaje,lichthet bevel over de stoomboot rlntrepid'' blaauwe bloemkroonen,wieronderzjdemet2
en vertrok daarm ede en m et nOg 4 andere wittevleklesversierdis,- en C.pl
4lchellaLindl.
sehepen naar het W ellington-ltanaal.Schoon m etgrootereblaauwebloem kroonen,dieinhet
hj dit bereikte,moest hj reeds op Dealy- m idden w iten van ondergeelen m et3 paarse
eiland de wintcrkwartieren oyslaan en zich vlekjrsgeterkend zjn.
den volgenden w inter, die bultengew oon geCllntonlet. Dezen naam geeft Dana aan
streng was,totsledetogten bepalen.Hjredde onderscheidene zeldzam e fossiliën,welke wa-

CLINTONIET- CLODIUS PULCHER.
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terhoudende verbindingen vormen van kiezel- Indische Compagnie in 1743 naar Madras.

aarde,klei,jzer-oxyde, kalk en magnesia,
eenparelmoerglanshebben,in dunneblaadjes
doorzigtig zjn en zich door eene bruine,
gele of groene kleur en door een soorteljk

gewigt van 3- 3,2Onderscheiden.Daartoe behooren hetseybertiet in den korreligen kalksteen van W arwiek in Noord-Amerika, het
xanthopyllietvan Slatowstinhetoeralgebergte,

Hier verwisselde hj de pen metden degen,
onderscheiddezich bj herhaling en werdspoedig bevorderd.Hersteld van eenezwareziekte)
ging hj in 1753 naar Engeland,keerdein
1755 als kolonelnaar Madras terug en bragt
den vermetelen zeerooverAngriaeenegeduchte

nederlaag toe. Hj dwong den Nabob van

Bengalen, Om vrede te sluiten versloeg later

en hrt.
brandisietvan Monzoniin '
1'
yrol.

met zjne kleine bende een legervan 20000

de geschiedenis en van hetheldendicht, daar

doordien Nabobmetmedewerkingvani'rank-

Cllo is de muze van den roem alzoo van man ruiterj en dubbelzooveelvoetvolk,dat

deze de roemrjke daden van het verledene rjk was bjeengebragt (1757),en veroverde
vermelden. Zj wordt voorgesteld metlauwe- de hoofdstad Mursjidabad,waarna deNabob
ren Om kransd, in de eene hand eene half- op zjne vlugtOm hetlevenkwam.Clivebegeopende r01 en illde andere eene trompet
hotldendo, en volgens defabelleerschonk zj
aan Pieru den schoonen Hyacimthm ,en aan
Apollon0g twee zonen Jalenilu en Hymenaelu.

gaf zich in 1760 naar Engeland, w aar de
Koning hem t0t pair van Ierland en t0t bar0n ran .rlces.se.yverhief.Bj hetOntstaan van

Clisson (Olivier de),een Fransch ridder,
werd geboren in Bretagne in 1336, streed
eerstaan de zjde derEngelschen,maarging
vervolgens t0t de Franschen Over en werd de
wapenbroeder van Dlt
gnesdin.W egens zjne
wreedheid gaf men hem den naam van rde
slagter (le boucherl''.Hj werd in 1380 de
opvolger van Dltglteselin als connetable van
Frankrjk en had grooten invloed op koning

leenheer benoemen van de provinciën Bengalen, Bahar en Orissa en bezorgde hierdoor
aan de Oost-lndisc'
he Compagnie een uitgestrekt'gebied met15 millioen inwoners.Nadat

nieuwe onlusten in Bengalen trok hj derwaarts met eene buitengewone volmagt, en
schoon derusthersteld was,liethj zlch t0t

hj zjn last volbragt en alle zaken geregeld
had, legde hj in 1767 zjne waardigheid neder en keerde met groote rjkdommen naar

Karel VI.Toen dezeechterkrankzinnig werd Engeland terug, alwaar de Koning hem m et
en m en te w eten kw am , welke aanzien- de Bath-orde versierde.Hetvolk beschuldigde

ljkerjkdommen Clissonbezat,betichttenhem hem van magts-overschrjding,doch hetprozjne vjanden van verduistering van gelden, cès hierdopr Ontstaan, werd met glans door
en het Parlem ent veroordeelde hem in 1392

hem gewonnen. Niettemin ergerde het hem

t0t verlies zjnerwaardigheid,t0teenegeld- zoozeer,dathj,die Overkroonenenmillioeboete en t0tballingschap.Hj Overleed opzjn nen slaven beschikt had,zich voor het ParkasteelJosselin in Bretagne in 1407.
lement regtvaardiqen moest,dathj meteen
Clit6m achus uit Carthago, aldaar Has- pistoolschot een elndemaakte aan zjn leven
drubal genaamd, was te Athelle een leerling (22 November 1774).Nadere bjzonderheden
van Carnlades, den stichter der nieuwe Aca- omtrent dezen beroem den man vindtm en in
démische school, en werd in 109 vöör Chr. uYaaeltley'spEssays(d1II,bl.83)''.

diens opvolger.Van zjnegeschriften isnage- Clivia Lkdl.is de naam van een ?lantengeslacht uit de familie der Amarylhdeën
noeg niet!bewaard gebleven.

Clitom a L. is de naam van een planten- en telt slechts êêne soort, C.nobilis -N l#J.,
geslacht uit de familie derVlinderbloemigen eene prachtige sierplant met een vezeligen
(Papilionaceën); het onderscheidt zich door wortel,een stengelter hoogte van ïlg Ned el
een s-spletigen kelk m et 2 schutbladen,eene en een groot bloemscherm metneêrhangende,
groote vlag,een stam per metbreeden stem pel nagenoeg scharlakenroode, aan de toppen
en eene z-kleppige, veelzadige haauw. Het geelachtig groene, zesdeelige bloem en m et
om vat klimmende gewassen, m et eenigzins lange meeldraden.DeplantgroeitaandeKaap
langrondebladeren en m etgroote,verschillend de goede Hoop, en heeft des w inters eene
gekleurde bloemen. Van de soorten vermelden warmte noodig van 8 tot 15O C.

wj: C.Ternatea .
r.,eene Oostlndische slin-

Clodia,, eene aanzienljke maar zedelooze

gerplant met groote blaauwe Ot'witte bloe- Rom einschevrouw,w asdezustervan P '
ubli'lu

men,die,;jn gewreven en metwaterver- Clo#ï'
?
u Pulaer.Menmeldt,datzjharenechtmengd,tegen Oogontsteking wordengebruikt, genootQldnt'
us>:/:/J'
!f,
: Celer,dieinhetJaar
terwjl de wortel dezer plantt0tbraak-en 60 vöör Ch'. consul was, door vergif heeft
mgebragt, doch toen zj vervolgens haren
p
ur
mi
deolrdk-Ame
an d
n
.nd
rir
jn
aeniat Omi
,g
de
ie
eri
nd
No
ri
ie
kn
ae
en,W-estC
-l
ie
gri
o
nnaar M are'
us OP:JI.
: R'
a-f'
.r.
as beschuldigde
en schoone lichtblaauwe ofpurperroode bloe- vanppgingen,om haaropdergeljkewjzehet

men draagt,welke tegen krampen en verlam- leven te benemen, verdedigde Cieero dezen
ming worden gebrtlikt,
en 0. meœoana Op eene schi
tterende wjzein eeneredevoeLk. met donker-ptlrperroode bloemen en in rlng,waarin hj het karakter van Clodia in

eenhoorstongunstig lichtplaatste.
Mexiqogreejend.
Chve (Robert,baron van Plassey,lord), ClodlusPulcher (Publius),eenRomeirs
een uitstekendEngelschkrjgsmanendegrond- uit het aanzienljk geslacht der Claudiussen
legger der Britsche magt in Oost-lndië,werd (zie Claudia.
ç:zl.
:),diendeeerstals krjgsman
geboren in Shropshire op den 29stenseptember onder Imeltllns in den 3denoorlog tegen Mi1725.Hj gingalsschrjverin dienstderoost- J&i#c&d en zochthet legertegen denveldheer
V.
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op te rujen. Toen hj kortdaarna methet
opperbevelover devl00twas belast,vielhj
in de handen van zeeroovers,doch herkreeg
Aveldra zjne vrjheid streed met de Syriërs
tegen de Arabieren,leverde in hetJaar 65
vo
'ör Chr. eene aanklagt in tegen Catilina

droeg men hem n=reene nabjgelegene wo

ning, maar de M nhangersvan Milo sleurden
hem naarbuiten en bragten hem om hetleven

(52 vôôrChr.).
Clodius.Onderdezennaam vermeldenwj:
Clttistian a#.
l-gvft
çf Clodi'
l
ts,eenDuitschwjswegens geld-afpersingen, doch llet zich door geer en dichter.Hj werd geboren in 1738 te
dezen Omkoopen,en begafzich in 64 metden Annaberg in Saksen,studeerde te Leipzig in
propraetor L. M-aena naar Trans-alpjnsch de godgeleerdheid,beoefende onder de leiding
kaaje letteren,en
Gallië,waarhj doorongeoorloofdemiddelen van Klei&ten Gellertde t
grooteschatten vergaarde.In 62 werd hj t0t werd er weldra eerst buitengewoon en toen
quaestor benoemd,en hj beging eene heilig- gewoon hoogleeraar in dewjsbegeerteen in
schennisjegensdeBona Dea doo1
'in de ver- 1784 ill de dichtkunst en welsprekendheid,
momming eener vrouw in de vertrekken van waarna hj reeds den 3osten November van
Po
mpqia,degemalinvan Caesar,doortedrin- laatstgemeldjaar overleed.Vanzjnegeschrifgen) doch omgekochte regters spraken hem ten noemen wj:nVersuche ausderLiteratur
vrj.Nadathj hetambtvan quaestoropSici- und Moral(1767)'' en DNeue vermischte
1ië had waargenomen, werd hj t0tvolks- Schriften (1780,4 dln)''.Vooralzjnecritische
tribuun gekozen. Hj wist de gunst Van enaesthetischeopstellenzjnzeerbelangrjk.het algem een te winnen en verljderde 00lt zjne echtgenoote J'
ulie Frl&rike HenCicero door de wetdoor te drjven,datieder, Hd/f: Stölzel(geboren 1755,overleden3Maart
die zonder vorm van procès een Romeinsch 1805) leverde onderscheidene artikelsin tjdburger gedood had,in ballingschap z0u wor- schriften en vertaalde Engelsche verzen in het
den verwezen, en vervolgens Cato door hem D uitsch.
te belasten met de verovering van heteiland
Cltristian df
w'
yt
sfHdnricltClp#ïv,
:,een zoon

Cyprus.Hj deed daarna de villa'svan Cicero van den voorgunde.Deze Duitsche schrjver
verwoesten,terwjlhj zich diens halfafge- werd geboren te Altenburg den zlsten Septembrand huis in de stad alsmede datvan Seœtla

ber 1772,en zag zich eerstbenoemd t0tbui-

Po
mpqius,dien hj door vergifuit den weg tengewoon en in 1811 t0tgewoon hoogleerur
ruimde,toeeigende,Om ereen nieuw gebouw

in de wjsbegeerte te Leipzig,waarhj den
testichten.Hjveroorloofdezichallerleidaden 3osten Maart 1836 overleed.Hj vertu lde onv
angeweld,en ook dedriemanPompljltswas derscheidenewerkenuithetFransch,en schreef
niet veilig voor zjneaanslagen.Clod%nsver- onderanderen:rGe4ichte(1794)'',- pFedor,
zette zich zelfs tegen Caesar en wistdeterug- der Mensch unterBiirgern (1805,2 dlnl'',roeping van Cieero telkens te beletten.Toen /1Entwurfeiner Systematischen Poëtik (1804,

de tribuun P'
ubliusKZJI.
:bj zekereqelegenheid den consulM etelln in derede vlel,mishandelde Clodinshem Z00Z00r,dathjnaauw eljks het leven behield.Voorts belegerde Clodil's het huis van den tribuun M ilo,en deze

2 d1n)'' - en rGrllndrisz der allqemeinen

Religionslehre (1808)'', terwjl na zjn dood
zjn allegorisch gedicht pErosen Psyche''in
hetlichtverscheen (1839).

ClodtG urgensburg (Peter,baron van),

daagde hem vruchteloos voorhetgeregt.Hj een uitstekend Russisch beeldhouwer,afkomverbrandde den tempel der Nymphen, wM r stig uiteeneoud-adelljkeEsthlandschefamibelangrjkeoirkonden werdenbewaardjstoorde lie, werd geboren te Reval den 29sten Mei
de spelen van Apollo,doo1*den praetorL.Caecïli'l4.:verordend,en om singeldedew oningvan

1805,bezochtde artillerie-schooltePetersburg
en was w eldra oëcier.Niettemin zegevierde

dezen. Toen Cieero eindeljk teruggeroepen
was, beschuldigde Clodiu hem van atlerlei
ongerjmdheden.W è1 ontvingnu deredenaar
zjn huisterugjzoodatdegebouwen vanClo#i'
?
4,werden omvergehaald,doch dezeverjoeg
de bouwlieden en stak hethuisvan Qn.Cicero in brand.Nietlang dMrnatastte hj Ci-

de neiging tot de kunst,zoodathj n0g op
gevorderdenleeftjdleerling werd aan deAcadémie van Schoone Kunsten te Petersburg.
Zjne paarden,die hj gurne in steigerende

dedigen, op eene smadeljke wjze.Hj ontheiligde de openbare spelen en herhaalde gedurigzjneaanvallenopCoero.Laterverzoende
hj zich metPompqi'
usen ondersteundedezen,
alsook Crassust0tverkrjginr van hetconsulaat.Nadat hj zich eenige Jaren rustighad
gehouden,trad hj op met zjne vroegere heftigheid, toen M ilo naar het ambt van consul
dong.De beidevjanden ontmoetten elkander

benoemd t0t lid der Académie te Petersburg
en t0t hoogleeraar aan die inrigting; reeds

houding voorstelde,verwierven hem weldra
e
enEuroyéschen roem.De vierwilde paarden
op den tnomfboog te Petersburg zjndoorhem
cerp aan op straaten bestormde daagsdaarna vervaardigdy- en00kdepaardentemmeropeene
de woning van M ilo.om zich vooralle aan- brug in het Newskrprospectisdot)rhem geklagten te vrjwaren,deed hj zich t0taedilis modelleerd. Voorts ls van hem het grootgche
benoemen,riep zelfs Cicero voor de regtbank ruiterstandbeeld van keizer Noolaas,hetwelk
en behandelde Pompoàs,diehem wilde ver- in 1859 Onthuld werd. In.1848 zag hj zich

vroeger werd hj 1id van de Académie van
Schoone Kunsten te Berljn.

Cloelia,eene Romeinsche maagdjwasmet

eenigegezellinnen aankoning Pt
n enn,
aingjzeling gegeven,doch zj wierp zich methare

vriendinnen in de Tiber,kliefde zwemm ende
den stroom en ontsnapte alzoo aan de magt

op de Via Appia, en het kwam t0t een ge- van den vjand. De Romeinen zonden haar
vecht, waarin Clodi'
us gewond werd. M%l terstond nMr Prsenna terug,die echteredel-

CLOELIA- CLOSEN.

moedig genoeg was,om haarop vrje voeten
te stellen en haar tevens veroorloofde een zeker getal gjzelaars mede te nemen. Cloelia
ltoos de minderlarigen en vertrok met deze

naar Rome, waar een standbeeld ter harer
eere werd opgerigt.
Clonm el of Clomel,eene Iersche stad in
het gru fschap Tipperary, is in het dalder
Shannon en aan de bevaarbare Suir zeer be-
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laauwheid van de regéring in het toelaten
diervergaderingenjdathj hetweldra rera-

den achttedewtjk tenemen,eerstnaarLelden
en voortsnaarBrielle,waarhj 10jaarwerkzaam was,terwjlhjlaterzichvestigdeteHarderwjk,waarmenhem tevenst0thoogleeraar
benoemde. In laatstgemelde betrekking zag
hj zich in 1643geplaatstteFraneker,enhj
overleed aldaarden 3osten Jull 1652.
Cloppen%rg was ongetwjfeld een zeerge-

vallig gelegen;zj telt2 kloosters,een gasthuis,een krankzinnigengestichten ruim 15000 leerd man,ongemeen ervaren in de oude tainwoners, die zich met lakenweverj en met len en begaafd met een schrander Oordeel.
e0D levendigen handel in de voortbxengselen Toch verhief hj zich niet boven de bjgedes lands bezig houden.
loovigheden zjnereeuw,boven hetgeloofaan
Cloots (Jean Baptiste du Valde Grâce, tooverj en wigchelarj,en op hetpuntvan
baron de),doorgaansAnaekarsisOlpof,
s(eigen- kerkeljkeleerstellingen washphoogstonverljk Klotè genaamd,een van dezonderlingste draagzaam, zoodat zjn geheele leven een
dweepers der Fransche revolutie,werd gebo- gestadigen strjd mag heeten tegendeRemonren in de nabtjheid van Cleefop den 24sten stranten, Socinianen en Doopsgezinden.HierJunj 1755,ontvingzjneopleiding te Parjs, van getuigen 0ok zjne talrjke geschriften,
en werd zoozeer metgeestdriftvervuld voor van welke wj enkelenoemen,zooals:rcancdeoud-Griekschegemeenebesten,dathjonder kervandeleerederW ederdoopers(1625)''.den naam van Anael
tarsis door een groot ge- Trouwhertige aanwysingen van de theologideelte van Europa reisde,ten einde aan dien sche redenen, waarom het immers,s00 seer
regéringsvorm ingangteverschaFen.Hj wilde van de syde der Remonstranten als van de
alle volkeren t0t ée
'ne groote vereeniging za- sydederGereformeerdekerken,onmogeljkis
menvoegen,en deRevolutiescheen ztjnewen- te treden in verhandelinge t0t vereeniging
schen te vervullen.Hj verscheen den 19den derRemonstrantenmetdeGereformeerdekerken
Junj 1790 met eene bont-yekleede bende in (1627)'' en Kortbewjsvan de opkom ste
de Nationale Vergadering,rlgtte t0tdeze een en de leere der Sodnianen (1631)''.Zjne
adresvan dankbetuiging,omdatzj zich tegen Omnia opera theologica''zjn in 1684 in 2
de dwingelanden verzette, en verzocht, dat kwartjnen in hetlichtverschenen.

alle vreemdelingen,diezich teParjsbevon-

Closen (Karl,vrjheervon),een Bejersch

veroordeeling van Lodew'
qk XVI stemde hj
in naam der m enschheid voor diens dood.
Daar hj van adelen rjk was,werd hj uit
de club der Jacobjnen verwjderd en op
den 15den Maart 179: in hechtenis genomen; den 24sten daaraanvolgende stierf hj
op het schavot, terwjl hj t0t het laatste
oogenblik t0e een dweepzieke profeetvan het
materialismus bleef. Van zjne talrjke geschriften noemen wj:rcertitudedespreuves
du Mohammédisme (1780)'' - en pBaseconstitutionelle de la républiquedu genrehumain
(1793)''.
Cloppenburg (Johannes)ofCloppenburgl
t,
eenjverlgHervormdNederlandschgodgeleerde?
werd geboren te Amsterdam den 13den Me1
1592.Hj studeerde toLeidenentoFraneker,

dat hj in 1831 geen verlofk0n bekomen om
dien bj te wonen.Kortvöör de zamenkomst
van den Landpag van 1833 werd htjdoor (
%
regéring beschuldigd van het misdrjf,dathj
een m isdadig gedichtvan dr.Gronze had helpen verspreiden, en eerst in 1840 werd hj
vrjgesproken. Hj besteedde zjn vrjen tjd
aan wetenschappeljkereizen in Frankrjk en
Engelandenaanhetbjwonenvan congressen.
Na zjne vrjspraak werd hj wedernaarde
Kamerafgevaardird,en schaarde zich aan de
zjde derconstitutloneel-monarchalen.Dierigting volgdehj 0ok bj devolksbeweging van
hetJaar 1848.W èlbehoorde hj t0tdeleden
van het Parlement te Frankfort, doch hj
woonde erslechtsweinigezittingen bj,daar
koning Maxlmiliaan 11 hem t0t gezantbj
den Bond benûemde.Na de aftreding van het
BejerscheMaart-ministériewerdhjstaatsraad
in buitengewonedienstenvervolgensbelastmet
eene bllitengcwone zending naarOlmiitz.Hj

den, opgenomen mogten Nvorden onder het staatsman, geboren te Zweibriicken in 1786,
Fransche volk. A1s lid der Constituérende stu:eerdete Miinchen,teW eenenenteLandsvergadering eischte hj vooralden dood der hut, en was vervolgens bj afwisseling a1s
Duitsche vorsten ,en legde terbevorderingder oëcierin krjgsdiensten in burgerljkestaatsvolkswapening 12000 francs op hetaltaar des betrekkingen werkzaam. In 1819 werd hj
Vaderlands. In 1792 afgevaardigd naar de afgevaardigd naar den Landdag, en na den
Nationale Conventie,wilde hj radicale her- dood van Mazimiloan Jozf (1825)volgdehj
vormingen invoeren op het gebied van staat- zjne geliefkoosdeneiging en wjddezich aan
kundeengodsdienst,wanthjhaattehetChris- den landbouw. In 1828 was zjne oppositie
tendom evenzeer als het koningschap.Bj de tegen de regéring op den Landdag zôöhevig,

bezocht onderscheidene Duitsche, Fransche
en Zwitsersche hoogescholen en werd achter-

eenvolgens predikant te Bleiswjk,waar hj

een openbaar twistgesprek hield met Hendrik

st
lt
zdïf
z.
v,dien hj van Sociniaanschegevoelens overleed den 19den September 1856,een paar

t

beschuldigde, te Aalburg en Heesbeen, te

geschriften nalatende, te weten:pBemerkun-

Ileusden,te Amsterdam,waarhj z00 hevig gen iber einige Paragraphen des Verfassung-

tegen de Remonstranten preekte en tegen de entwurfsmitbesondererRiicksichtac dieVcr34*
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hëltniss oesterreichs zu Deutschland (1848)55 teinenjrletgéant''genaamd,brengthet waen Die Armee alsmilitërische Bildungs- ter ter hoogte van 40 Ned.e1.Gemeld kasteel
isgebouwd door hertog Pltili
ppns'
pt
zzlOrleans,
anCl
staltderNation (1850/''.

ossius tlohanllFrledrich)ofC'los,
î,een
verdiensteljk geneeskundige, werd geboren
te M arbach inW irtembery i
n 1735,studeerde
te Tubingen en werd bibllothecarisen ljfarts
van prins Willem Tr,zoodathj bjafwisseling
te 'sHage en op het kasteelHondsholredjk
zjn verbljfhield.Laterschonk de markiezin
de OAJJ:IeJ,de bekende vriendin van Voltake,

een broeder van Lodeœl
jk XIV en latervergrootdoor M aro Antoinette.In 1589werdHentfz'ik III aldaarvermoorddoorJaques Clement

(zie onder dezen naam).O0k ditgebouw is
niet ontsnapt aan de verwoestingen van den

Jongsten Fransch-pruissischen oorlog.
Clouet (François),een Fransch schilder,
iszjnvaderJean CIP-J,doorgaansJanetgenoemd,in 1545 alsppeintre ordinaire du roi''
bj koning I'
ranqois I opgevolgden overleed
vermoedeljk in 1572.T0tzjnestukken be-

hem een Jaargeld van 1000 gulden,waarna
hj zich te Hanau vestigde,en hj overleed
aldaar in 1787.Hj was een bekwaam Latjnsch dichter,die de rAphorismi''van 11*
.
è- hooren:een levensgrootportretvan Cdltarina
plcrt
x/et
sin verzengebragtheett.Voortsschreef &iM edoimetharekinderenopHoward-castle,
.
hj:een mcarmendecorticoperuviano(1765)'', en het portretvan koning KarelI in lletBeleen rspecimen observationum in Cornelium vedère te sveenen.O0k heeft hj een groot
Celsum (1767)''enz.- Zjn zoon KarlFrie- aantalteekeningen nagelaten.
dricl
t,geboren te Hondsholredjk den 25sten
Clouvet (Pieter), 0Ok Clonet, Cloltet of
M aart 1768, studeerde aan onderseheidene
Duitsche hoogescholen en w erd benoem d t0t
hoogleeraar in de ontleed- en heelkunde te

Clowet genaasad, een Nederlandsch graveur,
werd in 1606 te Antwerpen geboren bezocht

Italië en Frankrjk en overleed in zjne geTubingen, alwaar hj reeds den loden Mei boortestad ill 1677.T0tzjne besteetsen be-

1797 overleed, onderscheidene wetenschappe- hooren: rDe lusthofvan Venus'' - rDe dood
van den heiligen Antonius'',- rDe afneming
ljke werken nalatende.
ubens,- rst.Michaël,
Clot (Antoine),meer bekend onder den van het Kruis''door R'
naa'
m van Clot-Beyhaan wien Egypte de re- den duivel bestrjdende'' van denzelfde, geling der geneesktlndigezaken verschuldigd en rDe heilige Maagd met het kind aan de
ls, werd geboren te Marseille in April 1795, borst''van ranDjcà.- ZjnneefAlbertOIplOntving erzjneopleiding aan hetHospicede ret, in 1624 te Antwerpen geboren, was
la Charité, studeerde vervolgens te Montpel- desgeljkseen bekwam gravegr.Hj vertcfde
lier en vestigdezich alsartsin zjne gebool'
- geruimen tjd in Italië, en Overleed te Antte/laats.In 1825begafhj zich naarEgypte, werpen in 1687.
stlchtte op verzoek van Mehemed-AliteAboeClovio (Giu1iO),bjgenaamd Maeedo,een
Zabel eene geneeskundige school! waaraan beroemd miniatuurschilder der 16de eeuw ,
hj zich belasttem ethetOnderwjsln deheel. werd geboren in 1498 en overleed te Rome
kunde,- voorts eene Fransche school.eene in 1578.op l8-jarigen Ouderdom ging hj uit
schoolvoorartsenjmengkunde,eeneveeartse- Grizane, hetdorp in Croatië waarhtlgeboren
njschool en eene school voor vroedvrouwen. was,naar M antua,en GixlioAozllzloerkende
De Onderkoning benoemde hem tot bey,en weldra zjne groote talenten.In 1526 begaf

in 1832 reisde Clotmeteen twaalftalvan ztjne hj zich naar Rome,en toen de stad hetvolbeste leerlingen naar Parjs,opdat zj aldaar gendeJaar geplunderd werd,geraakte hj niet
hunne studiën zouden voltoojen, bezochtin alleen in gevangenschap,maar o0k ingevolge
1833 Londen, en begafzich vergolgens naar zjne gelofte in een klooster te Mantua.Na
Alexandria, om er de geneeskundige dienst een vertoef aldaar van 3Jaren deed hj zich
op de vlootteregelen.In 1836 werd hj ge- ontslaanvan zjneverpligtingena1sgeesteljke
plaatstbj den genemlen stafen benoemd t0t en wjdde zich wederaa4 dekunstin dienst
chefdergeheelegeneeskundige dienst,w aarna van cardinaalGrimani,dle zich toen tertjd
hj zich te Caïro vestigdeen ook de soholen tePerugia ophield.Bj hetklimmen van zjn
derwaarts verplaatste.Na den dood van Me- roem riep cardinaal Farnesehem in 1540 naar

Fl:ozd
e#-.
z1.
lï(1849) begaf hj zich meteen pen- Rome. Het voornaamste kunstgewrocht,hetsioen van 16000 francs n%r Marseille, en

welk Clorio voor dezen vervaardigde,waseen

stond in 1852 zjnekostbareEgyptischeverzameling afaan den Staat.1Ij schreefonder
anderen: rDe la peste observée en Egypte
(1840)''? - ,
)Aperçt
l général sur l'Egypte
(1840, 2 dln),, en pcoup d,oejj suy ja
peste etlesquarantaines(1851)''.
Cloud (St.), een vlek in het Fransche

DMoeder-Gods-boekje'',waaraanhj 9Jaarlang
arbeidde, terwjl Benrenwto O8Dzlï daarvoor
een kostbaren band vervaardigde.H etbevindt
zich thansin de boekerj van hetMuséo B0r-

bonico te Napels.Nu kreeg hj bestellinyen

van verschillende vorsten.Hertog Cosmo rlep
hem naar Florence, - voor Pltilips 11 van

departement Seine-oise, ligt Op den linker Spanjeschilderdehjtafereelenuitdegeschieoever der Seine en aan den spoorweg van deni
s van KarelL - en voorJian III van
ParjsnaarVersailles.Hetisberoemdwegens Portugal een Psalmboek. Daarenboven ver-

het fraaivol'steljk slot,hetwelk zich aldaar siexde hj de nDivina commedia''vanDanteen

verheft en denzelfden naam draagt.M en vindt andere handschriften,alsmede een aantalboeer eene bibliotheek en vele kunstgewrochten, ken V00rkerkel
jk gebryik metkeurigeteeterwjlhet park zich vooralonderscheidtdoor keningen. Men kan daann zien,dat hj bj
xjne uitmuntendçwaterwerken.Een derfon- M iekeleAngeloen-.Atz
y'
gFlheeftterscholegegaan.
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Clown (De) is de grappenmakervan het aldur heeftDus- merard in 1833 eene pmch-

Engelsche tooneel,dien men reedsaantreftin
de drama's van Sltakspere,en men kan hem

tige verzamelinpvan voorwerpen,vooralwa-

metonzen hansworst vergeljken.Daarzjne
aardigheden niet altgd even kiesch waren,
verweesmen hem uitheteigenljkestuk naar
de tusschen- en naspelen.Thanskomthj in
Engeland vooralvoor in de Kerstpantomimes
(Christmaspantomimes),en in 0nsVaderland

-

moet,- dan hetverterend gezelschap zelf,-

Amerika in 1861 deel aan den btlrgeroorlog.

penen uit demlddeleeuwen, ten toongesteld,

een verzameling,diein 1842tegeljk met

het gebouw in het bezit is gekomen van den
Staat.

Cluseret (Gustave Pierre), een Fransch
krjgsman en volksmenner,huldigdealskapitein bj deJagersreedsMazzinistisehebeginen elders in hetpaardenspel.
selen en nam in 1850 zjn ontslag.onderGaClub is een Engelsch woord,hetwelk een r/t
zl#i trok hj als kolonel naar Sicilië en
knods,- voortshetgelag, dat iemandbetalen Napels, en ill dien rang nam hj 00k in

en eindeljkhetdoordatgezelschap gebruikte
lokaalbeteekent.Engeland is het eigenljke
land der clubs,omdat zich aldaar,onder het
sehild derburgerljkevrjheid,demannenvan

Dâârzag hj zich vervolgensinhd legervan
geplaatst.Hj stxeed metafwisselenden voorspoed? en klom in 1862 op t0t brigade-geneouds in gezellige kringen vereenigd hebben, raal.In het begin van 1863 nam hj echter
om erde aangelegenheden van Kerk en Staat zjn ontslag en begaf zich naar New-York,
te bespNken of over letterkundige zaken te waarhj hetWeekbladrNew Nation''stichtte,
generaalI'remontaan het hoofd eener brigade

handelen.Reedsin den aanvang der18deeeuw hetwelk dienen moest,om de keuze aan te
had men er onderscheidene clubs, en thans bevelen van I'remontt0t presidentder Zuidebestaan er onder anderen de twee runited ljke Staten.Toen ditblad ntlttelooswasgeService-clubs''- depArmy-andNavy-club''- worden, hield Clnseret vooxlezingen over de

de rcarlton-club (die der conservatlevenl'',-

de p'
rravellers-club''.- de mW hittington-club

krjgskunst, en in 1865 deed hj de rNew

Nation'' herleven, Om de .vorming van ge-

(v00rJonge kooplieden en handwerksliedenl'', heime genootschappen Onder de Negers aan
en een groot aantal andere. De meeste te bevelen.Zelfs de meest vrjzinnigen wil-

clubs bezitten eiqene gebouwen,van welke den echter m et dien onpractischen dw eeper

anzoek
sommigezeerfraalzjn,zooalsdatderrReform- nietste maken hebben.Clnseretdeeda'
club'',hetwelk naarhetvoorbeeldvanhetpaleis- bj den pxesident Joltnston,Om metden post
Farnese te Rome gebouwd is,en datvan de van gezant bt
i J'
tamez te worden bekleed,
doeh te vergeefs. In 1866 begaf hj zich
Army-and Navy-club,hetwelk 0I!een Vene- na
ar W ashington en deed er vruchtelooze
tiaansch paleisgeljkt.Menheeftultnavolging

00k in andere landen clubsgesticht,dochdeze moeite, om er Ondersteuning te verwerven
zjn,behalve in Amerika,bjkansoveralont- voor de oprigting van een dagblad.Eindeljk
aard.In Frankrjk stichttemen ten tjdeder gelukte het hem , v00r de stad Brooklyn afgrpote Revolutie 00k clubs,maar zj waren gevaardigde te worden naar de Nationale
weldra vertegenwoordiqende ligchamen der Unie-conventie te Philadelphia, welke zich

volkspaxtjen.00k in Dultschlandenelderszjn de taak voorstelde,om de Onvoorwaardeljke
erverrezen,dochztjwerdenereerlangverboden. opneming derZuideljke Staten in de Uniete

In 1848 ontstonden er nagenoeg in geheel bewerken.Toen in 1868 Hfmann,di
et0tde
Avesteljk en Midden-Europa,om spoedig bj partj der Radicalen behoorde, gouverneur
de toenemende staatkundige reactie te ver- werd van New-York, wist Cllueret het zöö
ver te brengen, dat m en hem naar Europa
dwjnen.
Clugny of Clnny iseen stadje in hetFran- zond, om er de inrigting der legexs te bestusche departementSaone-luoire,datslechtsruim déren.In werkeljkheid echterbegafhj zich
4000 inwoners telt, maar dat zjne merk- derwaarts, om het volk op te rujen,vooral

waardigheid te danken heeftaan de evenzoo

Om de plannen der Fenians in Ierland te be-

genoemde abdj der Benedictjnen.Dezewerd vorderen. llj vond erevenweldeEngelsche
in 910 door W illem de Vrome, hertog van policie tewaakzaam en degeesteljkheidweiAquitanië, gesticht en telde later onder hare nig geneigd,om naar zjneinblazingen te luisOversten onderscheidene vorsteljke personen. teren.Daarom spoedde hj zich naar Lyon,
De monniken,dieer zich tjdensdentweeden waarhj verscheen,toen erjuistderepubliek
abt Odo (927-941) onder 4en gestrenyen wasafgekondigd (1870).Omdatmenereerlang

regel van St..& zldtKcf's.svereenigden en zlch eene belegering verwachtte,belasttemen hem
clnniacexsers noem den,vonden - vooralwe- aldaarmetdevormingvaneen batal
jonseherpgens den invloed van abten als Aymar,M a- schutters,tel*
wjltweeanderevolksmennersde
olf
wv,Odzlo(994- 1048)enHngo- zoogr0o- Polen Dombrowsklen W blolvskiOp zichnam en,
./
ten aanhang,dathetaantalder Onder denabt om een Poolsch legioen bjeen te brengen.
van Clugny geplaatste kloosters meer dan Clnseretwilde er nu,aan hethooftlderr00d0
2000 bedroeg. Reeds in de 12de eetlw begon Rcpublikeinen,een gemeenebest dot
?n verrjechter de tucht onder de Cluniacensers zeer zen,hetwelk op dat van 1793 z0u geljken,

teverslappen.Zjdroegeneenzwartgewaad.- terwtjlhj zich bejverde,om eenverbondder
De abdj teClugny werd in 1790 opgeheven. zuideljkegewestenvan Frankrjkin htltleven
Reeds in de 15de eeuw hebben de abten van

te roepen. Op den 28sten September 1870

Clugny teParjse0n paleisdoen bouwen,dat waandehj zjn doelte zullen bereiken.Aan
den naam Ontving van nllôtel de Clugny''; het hoofdvan zjn batal
jon Overmeesterdehj
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het stadhuis, nam alle authoriteiten in hechtenis en verkondigde in eeneproclamatie, dat
voortaan het gezag in hapden was van een
té de Salut Public'', zamengesteld uit
rcomi
de hoofdleidersder verschillende socialistische

voortbrengend,diez00grootzjn alsappelsen

een scharlakenrood vleesch bezitten,hetwelk
een bitteren balsem bevat.W anneer de kleverige zaden der Clusia-soorten ergens in eene

scheuf der schors van dezen ofyenen boom

vereenigingen,terwjlhj zich zelven tOtchef aanlanden,beginnen ze erte ontklemen en te
der Nationale Verdediging van Lyon liet be- groejen,zoodatervreemsoortige takken ontnoemen.Doch de trouwe Nationalegarde ver- stun op den ouden boom ;zj hebben in dit
zette zich tegen die aanmatiging, en nam

geval geheel en al hetvoorkomen van woe-

onderscheideneraddraajersgevangen.Cluseret keCl
rplusl
anteus
n., een uitstekend kruidkundige uit
wasechtergelukkig genoeg om te ontsnappen.
Aanstonds jlde hj naar Marseille,om o0k de 16de eeuw , werd geboren te Atrecht den

hier de stad in opstand te brengen, 'tgeen
echter door de krachtige maatregelen van den

18denFebruarj1524,enstudeerdeaaneenjroot
aantalhoogescholen in derertsgeleerdheld en
prefect Esqniros mislukte.Nu vond hj eene fraaje letteren, totdat hj zlch eindeljk te

wjkplaats teGenèveen toefde ert0taan de Montpellier t0t de kruidkunde bepaalde. Nu
capitulatie van Parjs(Januarj 1871).Illings reisdehjrond in Frankrjk,Spanle,Portugal
snelde hj derwaarts,en deSocialistischere- en Engeland,overalplantenverzamelende,vervolutie, die er zich den 18den Maart 1871 toefde soms geruimen tjd in devoornaamste
verhief,schoofhena Tveder op den voorgrond. steden, en stelde zich in betrekking metdç
%Hj*Yverd er M n hethoofd der oorlogszaken geleerdste m annen van diedagen.KeizerM aœ'
geplaatst, benoemde den voormaligen kapi- vïlict:z?11 ontbood hem in 1573 naarW eenen
tem der genie Rossel t0t chef van den ge- en benoemde hem t0tdiredeur van den botaneralen stafen droegeenbelangrjk commândo nischen tuin en t0t ljlàrtsmetden titelvan
op aan Dombrowski. Het valtniette ontken- hofraad.Nu doorzocht hj geheel Oostenrjk
nen,dat Clnsereteen jveren werkzaamheid enHongarjecn verkreegverloft0teenetweede
ontwikkelde,beide eene betere zaak waardig, reis naar Engeland.Na den dood des Keizers
endathjvooralordeenkrjgstuchtp004deinte vestigde hj zich te Frankfbrtaan de Afain,
voeren.Hierdoor echter maaktehj zlch ver- waarhj gedurende 6Jaren een ambteloos 1edacht, en men meende, dat hj naar de ven leidde,en werd eerstnaar Leiden beroedictatuur streefde.Hjhad daarenboven onge- pen als bestuurder van den botanischen tuin
noegen met Deleseluze,een van de opperhoof- met den titel van professor honorarius,doch
den der Commune,zoodat hj den lsten Mei weldra (1593)aldaaraangesteld t0t gewoon
ontslagen, in hechtenis genomen,naar Mazas hoogleeraar in de kruidkunde. Deze betrekgebragt en in staatvan beschuldiging gesteld king bekleedde hj t0taan zjn dood,die op
werd.Rosselwerd zjn opvolger.Daar men den 4den April 1609 voorviel.
hem van geenerleimisdrjf overtuigen k0n, Deze geleerde man, die zich,behalve met
werd Clwseret eenige dagen vöôr de bestor- de Oude,md een g1'oot aantal Nieuwe talen
ming van Parjsop vrjevoeten gesteldjdoch had bekend gemaakt, heeft de ontwikkeling

het was hem niet mogeljk, uit de stad te der plantkunde niet weinig bevorderd. Hj
ontsnappen.W eldra werd hj metanderehoofd- was hoogst naauwkeurig ln zjne beschrjleidersvan den opstandgegrepen en- volgens vingen,en hj heefteen grootaantal!nieuwe
deberigtenvansomm igedagbladen- den28sten gewassen zooals,deJonquilles,denarclssen,de
Mei op het plein der kazerne prins Eugène wildekastanje,denplatu n-encitroenboom ,de
doodgesshoten.
laurierkers, de schorseneer,de snjboon,de
Clusla L. is denaam van een plantenge- Jasmjn cn detulp,inNederlandgebragt.Het
slachtuitdefamiliederGuttiferae,- envolgens plantengeslachtClnsiaisdoorIânnaensnaarhem
anderen uit die drr Clusiaceën; het onder- genoemd.H etaantalderdoorhem geschrevene
scheidt zich dooreen 4-t0t8-bladigen,dakpanvormigen, gekleurden kelk, eene 4- t0t
8-bladige bloemkroon met een groot aantal
meeldraden, een schildvormigen stempel en
eene 5- tot lz-kleppige zaaddoos.Het omvat
heesters en boomen, die met veel melksap

of- vooraluithetSpaansch- vertaaldewerken

iszeergroot.Daarvannoemenwj:pcaroliClusii
atrebatisrariorum aliquot stirpium per Hispa-

n0sobservaàruln historia (1576)''- pR,
8l
riorum aliquotstirpium etplantarum per Pannoniam ,Austriam et vicinasquasdam provincias

zjn gevuld,hetwelk in de lucht t0t eene observatarum historia (1583)'',- en pExotiroode g0m verstjft.Van desoorten,waaron- corum libriX ;quibus animalium ,plantarum ,
dereenige fraaje sierplantenvoorkomen,noe- aromatum ,aliorum que peregrinorum fructuum
men wj:C.yaraL.metevenwjdiy-geaderde, historiaedescribuntur(1601 en 1605)''.
dikke bladeren en eene 3-t0t4-bladlgebloemClutia L. is de naam van een plantengekroon,dieop Jamaïcagroeitenerdenarkensyom slacht uitde familie der Rutaceën.Hetonderlevert,welke aldaart0tgenezing van wonden scheidt zich door een s-spletigen kelk,w iens

wordtgebruiktj- C.albaZ.,eenboompjeter slippen met een geljk aantal bloembladen

hooytevan 21/,Ned.elmetwitte,meestal6- en klieren afw isselen, door 5 aan den voet
bladlge bloem kroonen, in Zuid-Am erika cn

zam engegroeide meeldraden en cenrondvrucht-

W eBt-lndië groejend,waar men de gom als beginsel m et 3 stampers.llet omvat tweehuipurgeer-middel aanwendt,

C.rosea .f.,een

zige heesters en boom en uitde warme landen,

voûr
al
zeerfmajen boom metsierljke,langebladeren s
oort
en u
bi
ethoo
hr
ee
tn:
zuC.
ide
pu
n lc
VhaellaAf
Z.
k,
ika
ee.
n T0
sier
tltjke
de

engrboterozenroodebloemen,geribdevruchten
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heester ter hoogte van 1 Ned.elmet eene (treurspel,1720)'',- sKamma ofSpiegelvan
ronde kruin en witte bloemen,in het zuiden opregte trouw (treurspel,1721)'',- sDebe-

van Afrika groejend,- en 0.eollina2pzI., driegeljkeProckureur(kluchtspel,1743)'',enz.
een kleine boom in Oost-lndië met eironde
Clyde (De) is eene belangrjke rivier in
bladeren, eene 3-zadige zaaddoos, een zeer het zuiden van Schotland.Zj ontspringtin
het gebergte van Lanark, stroomt in eene
vergiftigen basten bjzonderhardhout.
Oluverius (Philippus)ofFllip Olz
/lper,een noordwesteljke rigting langs Lanark,Hamilvitstekendaardrjks-en oudheidkundige,werd t0n, Glasgow , Renfrew en Dumbarton en
geborente Dantzigin 1580,enstudeerdeteLei- val
t na een 100g van 15geogr.mj1doorde
den,waar hj zich op aanraden van den be- breedeClyde-baalbj Greenock in deIersche
roemden Settlkqer met jver op deaardrjks- Zee.Zj vormtbj Lanark fraaje watervallen
kunde toelegde.Daarna volbragthj belang- ter hoogte van 25 Ned. el,ist0t aan Glasrjke reizen - meestal te voet - door g0w bevaarbaar en kronkeltdooreen vruchtverschillendelandenenvestigdezichvervolgens baaren volkrjk gMeelte van Schotland.
te Leiden,waar de curatoren hem in 1616 den
titel van rGeographicus academicus'' en een

Jaargeld van 500 gulden toekenden.Hj overleed aldaar in 1623,eenigehoogstbelangrjke
geschriften nalatende,van welke wj noemen
DCommentarius de tribusRhenialveisetostiis
etc.(1611)'',in hetNederlandsch vertaald 0n-

Clytaem nestra,zieAyamemnonen Ord:f:#.

ClytiA,zieAsteroiden.

Cnem ldostachys M art.is de naam van
een plantengeslachtuitdefamilie der Euphorbiaceën en omvatmeestal Braziliaansche kruiden en heesters. C.c/
zc-elel k
%pr.durentegen

groeit in Malabaren iseenee'énjarigeplant,

der den titel gBatavische oudheden, of de wiermanneljke bloemen t0t aren vereenigd
verhandeling overdedrie uitloopen en mopden zjn,terwjlzich de vrouweljke in de bladvan den Rhjn enz.(1709en 1719,2dlnl'',- oksels bevinden.Men gebruikt haar in O0stë tegen verschillende kwalen.
XGermaniae antiquae libri tres etc.(1616 en Indi
Cneorum L.is de naam van een planten1630)'',- rsicilla antiqua,item Sardinia et
Corsica(1609)'',- en rlntroductionisin uni- geslachtuitde familie der Xanthoxyleën.Het
versam geographiam tam veterem quam novum onderscheidtzich dooreen kleinen 3-of4-tanlibriVIetc.(1624,en later bjherhalingl''
. digen kelk enevenzoovelebloembladen,meelCluyt (Dirk Outgers en Outgers),vader draden en stampers,benevenseene3-voudige,
en zoon, wonende te Leiden in de 16de en in het midden verbondene steenvrucht. Van
17de eeuw ,hebben veelbjgedragen t0t be- de soorten noomen wj C. fricpccpzlL., een
vordering derkruidkundein Nederland.Eerst- lagen,altjdgroenenheester,dieinhetzuiden
genoemde,ongemeen ervaren in hetkweeken van Europa en in het noorden van Afrika
van gewassen, werd door curatoren der h00- groeit en okselstandige, 3-tllige, gele bloegeschoolte Leiden belast metden aanleg van men en roode vruehten draagt. De bladeren
den botanischen tuin en spaarde geene moeite werden onderden naasavan Herbaolivellae''
en kosten,om dezen van merkwaardigeplan- alspurgeermiddelaanbevolen.
Cnicus L. ofgezegende #idfdlis de naam
ten te voorzien. O0k schreefhj een boekle

Xvan deBiën,haerenwonderlyckenoorsyronck van een plantençeslacht uit de familie der

enz.'',

dat in 1598 en laterbj herhallng -- Zaâmgesteldbloemlgen (Compositae),hetwelk

toegezelfsn0g in 1785- isuitgegeven.- Zjnzoon vroeger aan hetgeslacht Carduus was
deed relzen in het buitenland,om aldaar ge- voegd.W jvermeldenhierC.benedidl
tsGtidrfA).,
genljken gezegenden tfit
:fel, die in de
W aBsen V00r den Académischen kruidtuin te den ei
zden voûrkom t
verzam elen, nam te Montpellier 2 jaar lang Levant en op de Griekscheeilal
de lessen waar voor Rielter de.O:!!e'?
lJI,h00g- en bj 0nsgekweektwordt,omdathetkruid

leeraar in de botanie, begafzich veryolrens (HerbaCarduibenedicti),hetextractdaarvan
naar Spanje en zelfs naar Atkika, vestlgde (Extractum Cardui benedicti), alsmede het
zich in 1634 a1s geneesheerte Amsterdam ,en zaad (Semen Carduibenedicti)in degenees-

kundetegenonderbuikskwalenwordengebruikt.
Cnidosculus Pol
tl is de n=m van een
over het inpakken en verzenden van boomen, plantengeslacht uit de tàmilie derEuphorbiaplanten en zaden, alsmede een paar andel'e ceën;het omvatZuid-Amerikaansche heesters,
werken in het licht gegeven. Het geslacht vanwelke wj noemen:C.q%dnqnelobnsTo#J,
een heester, die in Zuid-Am erika % op de
Qlntia is naar hem genoemd.
Clyburg (Jac0b), Cleibl
trg, Cleyb-g of Antillen te huis behoort en zich ond&scheidt
k'
leiburg, geboren te 'sHage omstreeks het dool' zjne lange, witte ofbruine borstels,

werd vervolgens directeurvan den Hortuste

Leiden. Hj heett een merkwaardig boekje

Jaar1666,waskapitein-luitenantbj deadmi- die eene dergeljke werking hebben als de

raliteit van Amsterdam ,hielp in 1700 a1s ge- brandharen der netels.Hetmelksap van stenzagvoerder op de rAemilia''van 66 stukken gelen takken,voortsde 2 zaden en de hierin
Kopenhagen bombardéren,en heefteen groot aanwezige olie leveren een krachtig purgeeraantaldichtwerken uityegeven van welke wj m iddel.

noemen:mpoëzj(172;)''1n2deelen,nameljkpén

Cnijl (J0han)OfKn'
jjjbisse,
hoyvanGr0-

deolmengelpoëzie en éél
z deel tooneel-poëzie. ningtln, werd geboren te Utrecht ln het bo
n der 16de eeuw ,studeerdete Leuven in de
Jnditlaatstevindtmen onderanderenpcris- gi
pjn M0g0lo1.degewaandeTurk (kluclltspel, godgeleerdheid en legde zich metgoed gevolg

1718)'',- gNederland in gekheit(zinnespelj t0e op de welsprekendheid.Door Cltribt@el
1720)'' - psalomona, Joodsche martelares mzlBrunsl
t
vl
jk,aartsbisschop van Bremen,en
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andereDuitschevorstenwerdhjafgevaardigd afzetten,- dezedenprjs,waarvoorzjhunne
naar Rome, en paus J'
l
tlins III schonk hem arbeidskrachtten gebruikewillen afstaan.Een
den titel van prediker-generaal. Nadat hj voorafberaamd plan tusschen eenige personen
eerst de betrekking van vicaris van Frederik
,VcAe'
??7c,aartsbisschop van Utrecht,had waargenomen, benoemde I'
iljps 11 hem t0t bisschop vanGroningen.In1566nam hjplegtigin
de Martini-kerk den bisschoppeljken zetel in
bezit,zocht deugd en goede zeden te bevorderen, was menschlievend en afkeerig van
vervolgingen,wist het klooster W ittewielmm

t0t bereiking van zeker doel, ook w aar dit
doel is,om zekere waar nietbeneden zeke-

ren prjs te verkoopen,Ofvoorzekerewaar

nietm eerte geven,dan zeker dool'hen vastgesteld bedrag?is zeer zeker op zich zelfgq-

0orloofd en nletin strjd methetwezen der
vrje mededinging, maar erveeleereen uitvloeisel van. Tmmers men kan geen hunner

metzjne schatten aan hetbisdom t0etevoe- toch hetregt betwisten, om ieder voor zich,
gen,- maakte metdatvanAdnardeeneover- wanneer zjn belang datmeêbrengt,dergeljk
eenkomst,waarbjJaarljks4000 daaldersaan besluit te nemen.De zaak verandertnietvan
den bisschop zouden worden uitgekeerd, en aard door dat verscheidenepersonentegeljk
overleed op den 6den October 1576,algemeen

datvoornem en aan elkander kenbaar m aken,

betreurd dqorzjnestadgenooten.

en beloven, datzj in hun allerbelang zich

Coaguleren ,zie Rtollen.
Coaks nf Cokes,zie Steenkolen.

aan de daarover te m aken afspraak zullen

houden.Vrjwillig neemtiederhurnerhetbe-

luit in zjn belang,en hetza1we1onmogeteie
datdeisstraeartehen
jn
gu,dku
henede
ftinme
heert slj
strCo
afrea
gl
ti
n,in
ui
l
sho
k zjn, om te bewjzen, dat,zonder die

in 'tbjzonder de beteekenis gekregen van afspraak, ieder htm ner datzelfde besluit niet
vereeniging van werkgevers (kooplieden,fa- genomen en even vrjwillig ten uitvoer g0brikanten) en van werklieden. Men heeft, bragtz0u hebben.Devrjemededinging sluit
beducht voor de gevolgen,die deze coalities evenw el ill zich, dat aanbiedersen Vl'ago1*s

op de maatschappj kunnen uitoetbnen,eene volkomen vrj moeten zjn in hetaangaan en
strafwetgeving op decoalitiesgemaakt;terwjl in het nakomen der coalitie;geenerleibedreide staathuishoudkunde heeftaangetoond,dat

zj in demeestegevallen in eenebeschaafde
maatschappjzondergevaarkunnenworden toegelatenener00kbestaan.Bjvolkomenevrjheid
van arbeid za1 demarktprjsvan den arbeid

ging, dwang of pressie,van welken aard of
omvang 0ok, m ag er gebezigd worden,om
iemand te dwingen t0t het toetreden,ot'om
hem te beletten, om zich er aan te onttrek-

ken.Dergeljkemaatregelen zjn in strjdmet

zelf, het l00n, en die van al de producten de vrjheid van vraag en aanbod;ishetaanvan den arbeid bepaald worden door econo- gaan eener coalitie op zich zelfzeergoed te

mischewetten, die in deartikelen overpr'
qp
en waarde nader zullen worden uiteengezet.
Nooit za1 die prjsveelen voorlangen dnur
afwjken vanhetgezamenljk bedragdervoor-

rjmenmetdevrjheidvanmededinging;dwang,
h0e en door wien ook uitgeoefend,is metdat
beginsel in openbare tegenspraak. Op p'ond

dezerredenéringen laten ook de coalitiën tusschotten,in'arbeid en kapitaal,datnoodig is schen de arbeiders zich niet slechts verdedigeweest,om hetaanbod van en devraag naar gen,maar geheelregtvaardigen.
Alsaanbiedersvan werkkracht,vragersnaar
de productentedoenbestaanq- mitserzjvrje

mededinging.Onderhare heerschappj zalde de gelegenheid Om te arbeiden,staan zj tevoortbrenging zich regelen naar de behoeften
der verbruikers: vraag en aanbod zullen wederkeerig een gunstigen invloed Op elkander
uitoefenen. Dan zullen de verbrtlikers hunne
behoeften voldaan ktlnnen krjgen tegen de
minst mogeljke opofering; de voortbrengers zullen zo0 goedkoop mogeljk hunne
voorschotten zich aanschaFen, en evenmin

genoverdeOndernem ers,devragersnaarw erkkracht, de aanbieders van gelegenheid Om te
arbeiden.Individuëelishunnepositietegenover

dcn werkgevernietvrj:hj kanhethem aangeboden loon,h0e gering ook,niet lang mis-

sen, Om in de meest dringende dageljksche

behoeften te toorzien,en m oet zieh derhalve
soms tevreden stellen m et een bedrag,waar-

een buitengewoon hoogen prjs kunnen be- voorhj,in gunstigeromstandighedenverkeedingen,alsdatzj zich tevreden moeten stel- rende,z0u weigeren te werken.W aarom z0u
1en meteen prjs,tegen welken zjmetverlies hj zich .
nu metzjne lotgenooten nietvreedzouden moden werken. V00r de werklieden

zaam mogen verbinden, om in gemeenschap-

bestaat dan de vrjheid, Om hunne arbeidskracht z0o voordeelig mogeljk te plaatsen;
zj mogen e1k hun eigen werk kiezen, en
mogen,'tzj elk op zich zelfOfin vereeniging,niet gedwongen worden,om dien arbeid
teverkoopen vooreen prjs,diehunnietv01doend voorkomt.Volkomenevrjheid vanaanb0d
rjsten
devan
vraag moet er dan bestaan.Ntl
vraag, of die vrjheid 00k in zich

peljk overleg het bedrag te bepalen,waarvoor zj hunne arbeidskrachten aan de werk-

gevers ten gebruike willen afstaan?W aarom

zouden zj m vergaderingen hunne belangen
op dit punt niet mogen bespreken; waarom

geen maatregelen berainen,waardoorzj voor

zich eene lotsverbetering kunnen teweegbrengen? Vooralvoorde werklieden in denzellzen

tak van njverheid, ofdie gebonden zjn aan

bevat de bevoegdheid van arbeidgevers en ar- dezelfde industriëele onderneming kan diteen
beiders,om coalitiën aan te gaan, datis,om Z00r doeltreFend middel zi
jn om hun O0gonderlinge overeenkomsten te sluitenywaarbj merk, verbetering van hun toestand, te berne den prjs bepalen, waarvoor zj den reiken.M aar ook hier houde lnen zieh vrj
arbeid willen koopen, en hunne producten van allen dwang;men gebruikegeene bedrei-
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ging, geene intimidatie, en vooral geen ge- coalitiën tegen de arbeiders volhouden; het
weld, noch tegenover hen, die geene leden peil der loonen wordt zoodoende voortdurend

der coalitie zjn, noch tegenover de leden doorhen kunstmatiq verlaagd.Schoon wj de
zelven,noch tegenover dewerkgevers.Derge- feiten zjnerredenerlngjvooralvoorzjn tjd,
ljke uitspattingen oversehrjden de grenzen als waarkunnen aannemen, komt de daaruit
der vrje mededinging.Zj zjn in strjd met genAaakte gevolgtrekking 0nsnietJuistvoor.
het beginsel er van,waarvan de Coalltie Op Inamaers kunstm atige verlaging der loonen,en
zich zelve een uitvloeiselis.Men voerttegen daarmede gepaard gaande verhooging derwinhettoelaten van coalitiënhetbezwaaraall,dat sten zal op den duur zeker het aanbod van
zjaanleidinggevent0thandelingen,gevaarljk arbeldskrachten verm inderen! en daarentegen
vool' de openbare rtlst en orde in de maat- al het besehikbare kapitaalln werking bren-

schappj; werkstakingen, en vjandigegevoelens brengen zj mede als gevolg;snelle en
sterke wisselingen indenprjsvandenarbeid
en van de producten vloejen er uitvoort.
,
zoodatdikwjls eenecrisis nietuitbljft.Men
vergeetdaarbj,datvooraldelaatsteverschtjn-

selen ook zeer goed zich kunnen voordoen
onder eene wetgeving tegen de coalitiën;dat
de coalitiën zelve,op hare beurt, aanleiding
geven t0t het doen van besparingen,en t0t

gen in de meestvoordeelige takken van njverheid, en zoodoende juist weêr de vraag
naararbeidskrachtvermeerderen.W anneerzj
het d0or coalitie in hunne magt hebben, 0:a
hunne wiust te verhoogen,waarom dan niet

lieverdenprjsvanhunneprpductenverhoogd,
zoodat de verbruikers hun de hoogere winst

betalen?

Jn ditgevalzouden zj alleen te

vreezen hebben voorverraad van hunne con-

currenten in hetzelfdevak,terwjlzj,bjverhetz0o vruchtbaarmogeljk plaatsen van het laging der loonen, te doen hebben met de
voorhanden kapitaal;en - in 'tkort,- dat
demogeljkenadeelendervrjheidvan coalitie

concurrentie van allen, die arbeiders zoeken,

drukpers; het nadeel,er aan verbonden,kan

t0tonmagt worden gedw ongen.
Hoogere winsten lokken uit t0t meerdere
kapitaalbelegginr,t0tgrootereprodudie;grootere productie elschtmeerarheidskrachten,en
drjft de loonen op;zoo wordtaltjd hetnatuurlijk evenwigt hersteld.
Coalitiën,zoowel van werkgevers als van

00k in deanderetakken van bedrjf.De wet
bjverrenanietopwegen tegen devoordeelen. der w erking van vraag en aanbod is hun te
Het gaat er mede als met de vrjheid der sterk; ook door hunne eoalitie kan zi
j niet

men gemakkeljk aantoonen doorketaanvoeren van positieve feiten; de kwalen, die er
d00x voorkomen worden, laat men met stil-

zwjgen achterwege,juistOmdatzj doordie
vrjheid zich nietvertoonen. Hetbedrag der
loonen en derwinsten,even alsde prjsvan
alle zaken,wordtbepaald doordeverhouding
van vraag en aanbod. Deze wet staat zo0

a
rbeiders,zjn dusbilljk,geoorloofd enreqtvaardig en m ogen door den wetgever nlet

onomstooteljk vast, dat zj niet terzjdege- worden geweerd. De wetgeving in Engeland,
steld kan wordenjdoor w elke magtook;0ok sinds Adam Szzlïf/
z vrj watveranderd,heett
niet door eene coalitie van aanbieders van of
Vragers naar zekere waar.Voor korten duur
mogehier ofdaareenkunstmatigofnatuurljk
monopolie kunnen geschapen worden, dat

00k hier het voorbeeld gegeven, dat in de
beschaafde landen isnagevolgd.
De volgende bepalingen van den Codepénal
van 1810,t0theden 00knog 0nsstrafwetboek,

een anderen prjs stelt, dan die hetgevolg zjn niette verdedigen:pA1'
t.414.Alleonderz0u geweest zjn van de vrje werking van linge zamenspanning ofvereeniging(coalition)
vraag en aanbod; devrjemededinging bljft van degenen, die handwerkslieden in 'twerk
bestaan en zal we1zorgen,dataan het mo- stellen, strekkende: om tegen regt en N!J?
J
/knopolie spoedig een eind w orde gemaakt. lteid eeneverminderlng van hetwerkloon door
Nieuw e kapitalen en nieuw e werkkrachten te drjven, wanneer zj van eene poging of
w orden weldra getrokken t0t den tak van

een aanvang van uitvoering gevolgd wordt,

njverheid,waarin de winsten,'tzj dan tj- zal gestraft w erden m etgevangenzetting van
deljk en kunstmatig,buitengewoonhoogzjn; zes dagen t0t ééne maand,en eene geldboete
daaruit volgt vermeerdering van aanbod, en

even natuurljk,verlaging van marktprjsen

van winst.A dam S'ZZJA bew eert, sprekende
over de coalitiën ,datdeze voor de werklieden in 'tgeheelgeene vruchtopleveren,terwjl
de coalitiën der werkgevers voortdurend het
peil van het 10011lagerhouden,dan hetgeval

van tw eehonderd tot drieduizend franken.
415.Alle Onderlinge zamenspanning ofveree-

niging van de zjde der werklieden om tegeljkertjd het werk te doen ophouden,het
werk in eene fabriek of w erkplaats te ver-

bieden, het te werk komen en bljven vöôr
ofna zeker uur te beletten,en in 'talgemeen

z0u zjn bj volkomene vrjheidvan vraag en om den arbeid te doen staken,te beletten of
aanbod van werk.Onder de werkgevers,zegt dutlrder te m aken, zo0 wanneer er eenige
hj,bestaat aanhoudend zulk eenecoalitie- poging in het werk gesteld of een aanvang
nietuitdrukkeljk,maarstilzwjgend;dewet- met de uitvoering gemaakt is,za1 gestratt
geving verbiedthaar niet,zooalsdiederwerk- worden met eene gevangenis van ten minste
zoekenden;zj maken ernietzoo'n ophefen ééne maand en ten hoogste drie maanden.De
gewag van a1s deze; tusschenkomstvan het hoofden of aanleggers zullen gestraftworden

staatsgezag is bj gene overbodig, bj deze met eene gevangenzetting van twee t0tvjf
meestal noodig en zelfs door de wet voorge- jaren. 416. ook zullen gestraft worden met
schreven.D0orhunnen maatschappeljken toe- de straFen bj het vorig artikel gesteld,en

stand kunnen de meesters met vrucht hunne

met inachtneming van hetzelfde onderscheid,
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d
e werklieden,dieeeniye boete,verbod,ont- Cobaea Cavan. is de naam van een planzegging ofeenige proscnptie,onderden naam tengeslachtuitde familie der Polemoniaceën.
van vervloeking ofverdoeming,ofw atbena- Het onderscheidt zich dooreen klokvormigen,
ming hetzjnmag,uitgesproken ofaangezegd s-spletigen,s-kantigen kelk en eene klokvorzullen hebben,hetzj tegen defabrieltbestuur- mige bloem kroon meteen s-deeligen,achterdersen ondernemersvan werken,hetzjtegen waarts gebogen zoom,- voorts door spiraalelkander. 419. A1 wie.......,door meer te vormige helmdraden en eene omqekeerd-eivorbieden, dan de verkoopers zelve vorderen, mige, 3-t0t s-hokkige, veelzadlge zaaddoos.
door vereenigingen, verbindingen of zamen- llet ômvat Q soorten, die in Mexico te huis

spanningen (réunion,coalition) van dev0or- behooren,nameljk: C.seandens Caran.met
naamste inhebbers van eene zelfde waar of een ronden, onbehaarden, klimmenden, verkoopmanschap,ten einde dezelve op zekeren takten stengel, 3-parig gevinde bladeren met
'vallen gafelvormigeranken en langgesteelde,groote,
prjs te h0uden,.......hetstjgen ot
der waren of koppmansehappon, ofopenbare neêrhangende, eerst groene, daarna paarse
papieren en efecten, boven of beneden den bloemen,- eene plant, die zich in de wou-

Prtjs,Avaarop denatuurljke en vrjeraededin- den vanMexico opeenebevalligewjzevanden

ging van koophandelze gebragt z0u hebbon, eenen boom naardenanderenslingerten0ok in
bewerkt of veroorzaakt heelt, za1 gestraft Europat0tversieringvanbroeikassengekweekt
worden enz.''De onbilljkheid derwettegen- wordt,- en C.lldea Don.metgele bloemen.
over de werkliedan springt in het 0og;'tgeCoban, eene stad in Guatimala (Midden-

heele systeem der wet is bjna eene eeuw
ten achteren bj de tegenwoordige leer der
staathuishoudkunde.Even alselderszjn 00k
de artt.414 415 en 416 C.P.bj 0nseindeljk in 1871 at
keschaft,en doorbetere bepalingen vervangen. Het aangaan van eene
coalitie is evenzeer aan de arbeiders,a1saan

Amerika),in de provincie Vera Pazen aan

de Ri0 Polochic gelegen,telt 14000 inwoners
en is merkwaardig wegensde bouwvallen van
eene oude Indiaansche stad metdie van een

tempel,welkezichinharenabjheidbevinden.
Cobbett (W illiam), een Engelsch publicist) werd geboren den 9den Maart 1762 te

de werkgeverstoegestaan;alleenzjnerstraf- Farnham in het graafschap Surrey en trad in
bepalingen gemaakttegen het maken van in- 1784 alstamboerin dienst.Hetvolgendejaar
breuk op devrjheidvananderenOm tewerken ging hjmetzjn regimentnaarNieuw-schotofniet.Art.419 C.P.bestaatnog.Overden land en nam in 17%1alssergeantzjn onglag.
invloed, dien coalitiën Op den duur Op het Metrusteloozen jverhadhjdeleemten zjner
10t van den arbeidersstand kunnen uitoetbnen, opleiding aangevuld,zoodathjtePhiladelphia
(ziehetartikel Trades-unions.
als schrjver k0n optreden.Onder den naam
Coanza (De)isnadeCongo(Zaïre)debe- van PeterTtlgc?
zï'
?l:(stekelvarken)gafhj er
langrjkste rivier van Zuid-Guinéa aan de onderscheidene vlugschriften uit, alsmede een
westkustvanAfrika.Zj ontspringtin demoe- tjdschritl van dien naam.Toen hj wegens
rassen der binnenlandsche bergstreek,heeft, hoon in zjnegeschriftent0teeneMnzienljke
evenals de Congo,een boogvormigen lûop en geldboeteveroordeeld werd,keerde htjin 1801
stroomt aanvankeljk over K0eJO ten zuid- naar Engeland terug,alwaarhj t0taan zjn
oosten van Kombala, de hoofdstad van Bihé dûod het geesti
g mW eekly politicalregister''
in Benguéla,en over Angoloeka noordwaarts redigeerde,hetwelk voor de geschiedenls eene
om zich vervolgens westwaarts te wenden en bljvendewaardeheeft.Aanvankeljk behoorde
langsdeportugéschepresidiosPoengo-an-Dongo hj t0t de Tory-yartj,maareene beleediging
en Cambambe de kustvlaltte tebereiken,hare van T'
J/Jherschlep hem in een radicaal.Hj
w aterenlangsdepresidiosMassangano,M oexima streed zoo jveri
g voor zjnenieuwe rigtinp,
en Caloembo voortte stuwen en eindeljk na dathj wegensoprt
ljing t0teenegevangenlshet vormen van onderscheidene eilanden in straf van 2 jaar en t0teene boete van 1000
zee uitte storten.Tot de zj-rivieren behooren pond sterling verooxdeeld werd.Toen hj verbjharen bovenlooplinksde Kokemaen regts volgens nogmaals in Staatktlndige verwikkedeKoeïva,- bj haren middelloop regts de lingen betrokken werd,begafhj zich in 1817
Cobja en deLombe,en bj harenbenedenloop eenigen tjd naarAmerika.Na zjn terugkeer
regts de Lucalla.
hield hj in 1829 en 1834 in Engeland en in
Coati ofnensbeer isde naam van een dier, Ierlandstaatkundigevoorlezingen.Hjwaseen
t0t de orde der roofdieren,t0tde groeg der tegenstander van de rrories en W higsbeiden,
zooltreders en t0thet geslacht der neusdleren doch een jverig aanhangerderstaatskerk.In
(Nasua Storr.
) behoorende.Het bewoont de 1832 werd hj doorOldham af
kevaardigdnaar
oorspronkeljke wouden der warme gewesten hetLagerhuis,waarhjevenwelgeengrooten
van Zuid-Amerika, bezit de grootte van een iavloed verwierf, en hj overleed den 18den
v0s,voedtzich metvrtlchten en kleinedieren Junj 1835 op zjn buitenverbljt
'in Surrey.
en kan ligttam gemaaktw orden.Het onder- Van zjnegeschrit
len,die zich door een duischeidt zich door een zeer langen,dun tlitloo- deljken,krachtigen en sierljken stt
llonderpenden snait en een langen,m et kringen ge- scheiden,noemen wj:DThe works ofPeter
teekenden staart.H etheeftgrooteoogen,korte Porcupine (1801, 12 dlnl'', - rTreatise on
ooren en korte,scherp geklaauwdepooten.Het Cobbetscorn(1828)'' nEnglishGrammar''wordt wegens zjne f'
raajepelsen zjn sma- Collection ofStatetrials(1809- 1810,3dln),7,keljk vleesch doordejagersmetjververvolgd. enrparlamentary debates(1803- 1818,20d1n).''
H et heet't vooralvan apen een grooten afkeer.
Cobden (Richard)jdeberoemdevoorvech-
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ter van den vrjen handelen één der merkwaardigste mannen onzer eeuw ,werdqeboren
den 3denJunj 1804 te Dunford bj Mldhurst
in Sussex.A1s zoon van een geringen landgebruiker moest hj in zjne jeugd deschapen
hoeden en ontving enkel onderwjs in het
lezen,schrjven en rekenell.Wegenszjngun-

noemde behartigde met de grootsteinspanning

Ditgeluktehem ,en toenhjin 1835destaatkundige loopbaan betrad,behoorde hj reeds
onderdevermogendetàbrikanten.Opherhaalde
reizen naarFrankrjk,België en Zwitserland
had hj zjne kundigheden aanmerkeljk ver-

Junj 1846 gehouden,dat de verdienste van
die zegenrjke hervormixg uitsluitend aan

die hj gedurende zjn verderen levensloop,
met eenige wjziging, krachtig handhaafde.
Hj verklaarde zich vööreenstelselvanvrede
en beweerde, dat het de taak van Engeland
was,zgne handelsbetrekkingen en daarmede
zjn zedeljken invloed overdegeheelewereld

ling voor zjn tjd en moeite.Eene plaatsin
hetministérieweeshj van dehand,doch hj

de uitbreiding dier vereeniginy, docheerstin
1841werdhtlnaarhetLagerhulsafgevaardigd.
Gedurende5zittingsjarenvolharddehjonwrikbaar in den strjd tegen het monopolie der
qrondbezitters,diegeenepogingenonbeproefd

lleten, om Cobden verdacht te maken en te
stigen aanleg nam een 00m te Londen,die vernederen.Omdatzjne krachtige aanvallen
als katoenfabrikant eenig vermogen had ver- tegen den eerste-minister Peel gerigt waren,
worven,hem opinzjnhuis.Dezakenvandien beschuldigde men hem vansluipmoord.Allengs
00m gingenechterachteruit,en Cobden,schoon echter werd Peel zelf t0t de gevoelens van
van alle hulpmiddelen verstoken,kwam op zjn tegenstander overgehaald, en toen de
hetdenkbeeld, om te Manchestereene fàbriek graanwetten eindeljk ophetvoorstelvan dien
op te rigten van betere katoensoorten, dan staatsman werden opgeheven, verklaarde hj
aldu r in het algemeen werden vervaardigd. in zjne beroemderedevoering,op den 26sten
Cobden m oest w orden toegekend.De va1van
hetbescherm endstelselwasheteinde Van e0n

merltwaardig tjdperk inhetstaatkundigleven

meerderd en eene doorhem uitgegevene,tegen van Cobden.Zjnedankbare landgenooten verUrgultart gerigte brochure stelde hem in de zamelden eene s0m ,van 80000 pond sterling
gelegenheid, om de theorie te ontwikkelen, en boden hem die aan a1seeneschadeloosstel-

volbragt eene reis door geheel Europa, om
zich te ontspannen? en werd overal m0t de
m eeste ondersehoidlng bejegend. Te Madrid

ontving hj de tjding, dat hj in Yorkshire

uit te breiden zonder 0orlog te voeren.Dit meteene ontzettende meerderheid t0tlid van
gesehrift,door een ander gevolgd,baarde 0p- hetParlementwasgekozen,en hj bejverde
zien, en verschafte hem een zeker aanzien zich bj voortduring, om er alle voorstellen
onder de njverheidsmannen van Lancashire. tot bevordering der volkswelvaart te onder-

Hj maaktedaarvangebruik t0tstichting van steunen.Vooraldrong hj aan 0? bezuiniging
een Athenaeum voorJongelieden,dieop de der staatsuitgaven en op uitbrolding van het
kantoren en in de fabrieken van Manchester stemregt.Daarenboven washjeenvrienddes
werkzum Nvaren,en hj opendemaeteenere- vredes en verzettezichtegendeinmengingspodevoering in December 1835.die inrigting. litiek van lortl Palmerstolt,zotsht in 1853 de
Daarna zorgde hj metzjnevrienden,dathet vredesbreuk met Rusland te verhoeden, en
leenregteljk bestuur te Manchester plaats verklaarde zich metxooveelkracht tegen den
ruimde voor een gemeenteraad, waarin hj 00r10g,dat zjne populariteiterdoorverminzelfalsaldermap gekozenwerd.Vervolgensbe- derde. Een vottlm van wantrouwen tegen de

noemde men hem t0tvoorzitter van de Kamer regéring, door hem ter gelegenheid van de
vanKoophandel.InmiddelsbezochthjdeVer- verwikkelingen met China in hetParlement
eenigde Staten,en deed eenereisdoorEgypte, ter sprake gebragt, w erd m et eene meerderheid van 16 stemmen aangenomen;m aar toen
Turkje,Griekenland en Duitschland.
De nadeelige werking der graanwetten had vervolgens hetHuisOntbonden werd,onthield
m en in Engeland reeds lang ondervonden,en de volkskeuze hem hetmandaatvan vertegentoen na den terugkeer 7an Cobden (1838)het Yvoordiger. Cobden deed eenereisnaarde Vervoorstel in beraadslaging werd gebragt, om eenigde Staten,en werd in 1859 opnieuw door
wjziging dier wetten te verzoeken,uittehj Rochdale afgevaardigd naax het Parlement;
de meening, dat men de afschaëng daarvan doch deportetbuille van koophandel,hem door

moest vragen,en zjn amendement werd met
meerderheid van stemm en aangenomen.Naauweljkswasditin hetlandbekendgeworden,
ofhetvond bj de voorstander:dernjverheid
grooten bjval, en in hetvoorlaarvan 1839

Palmerstonaangeboden,weeshj vandehand,
omdat hj geen afstand wildedoen van zjne
volkomene vrjheid.Daarentegen nam hj op

schaëng werd niettemin in het Lagerhuis

zjneonat'
hankeljkebetrekk'
lngalsparlementslid

zich, om een handelsverdrag te sluiten met

Frankrjk, en volvoerde deze taak o? eene
rdiensteljke wjze.Men k0n hem nletbeverschenen 200 afgevaardiqden te Londen ve
met petitiën, die van 2 mlllioen handteeke- wegen,den titelvan baronet ofeenigeandere
ningen waren voorzien. Het verzoek Om af- eerbewjzing aan tenemen,daarhj zich met
meteene aanzienljke maeerderheid verworpen.
De voorstanders lieten zich echter hierdoor
geenszinsuithetveld slaan;zj kwamen den
volgenden dag weder bjeen en vormden een
genootschap, dat na eene krachtige tnespraak
van Cobden met den onsterfeljken naam vau
DLeague (B0nd)''bestempeld werd.Laatstge-

volkomen vergenoegde.Gedurende den Ame-

rikaanschen burgeroorlog kooshj partj voor
de Noordeljke Staten,en bj de DeenschDuitsche verwikkelingen geeseldehj de dubbelzinnige interventie-politiek van Groot-Brittanje.Steeds verdedigde hj denoodzakeljkheid der non-interventie, en in dien geest
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sprak hj in 1864 t0t zdnekiezersteRoch- heid! om stukken voor haren schouwburg te
dale.Inmiddelswerdhjdooreeneborstkwaal schrjven en zelf aan de opvoering deel te
geteisterd, zoodat de geneesheeren hem ver- nemen.In 1795sloothjinnaam van oostenboden, om in 1865 aan de beraadslagingen rjk met Engeland en Rusland een verbond
van het Parlement deelte nemcn.Groote be- tegen Frankrjk,in 1797 washj teUdine,
langstelling echter in de vaststelling dergren- om aldaar onderhandelingen te voeren met
zen van Canada dreef hem naar Londen. Bonaparte,en kortdaarna onderteekende hj
Hier werd hj door een aanval van asthma den Vrede van Campo Formio.Laterwoonde
aangetast, die hem den zden Ayxi
l 1865ten hjhetCongrèsteRastadtbj,keerdevervolgens
grave sleepte, n0g vôôrdat hj ln hetParle- terug naar Petersbtlrgjdoch slootin 1801 den
ment had kunnen verschjnen.I)00r de zorg Vredevan Luneville,en werd hiernabenoemd
zjner weduwe kwamen The political wri- t0tRjks-Kanselier en t0t minister van Buitings ofRichard Cobden (1867 2dlnl''- en tenlandsche Zaken.In November 1805 vergedoordiezjnervrienden John Briyht en Tho- zelde hj hetH0fnaarOlmiitz.NadenVrede
s''DCobden'sspeecheson quaestions van Presburglegdehjzjnebetrekkingneder!
rold 2o.>r.
ofpublicpolicy (1870 2 dlnl''in hetlicht. en overleed te W eenen den Qzsten Februarj
Cobell of Kobell. Onder dezen naam ver- 1809. Hi
j was gedurende zjn geheele leven
melden wiqj:
eenonvermoeidebestrjdervandedenkbeelden
Hendrik Cobell, een verdiensteljk Neder- derFranscheOmwenteling.- ZjnneefJoltann
landsch schilder.Hj werdgeboren te Rotter- TMJY.
P,graafron Cokzlz/,de*laatstevan dit
dam den lBden September 1751, legde zich geslacht, werd geboren in 1741, bekleedde
reeds vroeg Op de teekenkunstt0e en Ontving onder de regéring van keizer J'
pztf 11 aanvervolgensonderwjsaan deTeeken-Académie zienljke staatsbetrekkingen, en overleed te
W
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te Amsterdam. Hj deed daarna eene reis
naarFrgnkrjk,vestigdezicheerstteOverschie Cobet(CarelGabriël),eenuitstekendNederen later te Rotterdam en verrjkte dekunst- landsch beoefenaarder oude,bepaaldeljk der
verzamelingen te Amsterdam en elders met Griekscheletterkunde,werd geboren teParjs
een grootaantalfraaje teekeningen,schilde- 28 November 1813. Zjn vader bekleedde
rjen en etsen.Hj overleed in den bloeides aldaar gedurende Nederlands inljving in het
levens den 5den Augustus1782.
Keizerrjk eene betrekking, doch keerde na
Jan Cobell,een broedervan denvoorgaande. debevrjding desVaderlandsnaar 'sHageteHj werd geboren te Rotterdam in 1760,en rug,alwaar zjn zoon van 1827 t0t1832 de
heefteen grootaantalvoorwerpen uithetont- Latjnsche schoolbezocht.Na hetvoleindigen
leedkundig kabinet van den hoogleeraarlleu- zjner Academische studiënverleendedefaculland te Utrecht afgeteekend en in plaat ge- teitderwjsbegeerteenletterenteLeidenhem
bragt.- Zjn zoon Jan CobellJ'
?
zzl.,geboren eershalve den rang van doctor in de letteren,
den 13denApril1800,waseen verdiensteljk en werd hj in de gelegenheid gesteld om op
schildert van wien men etan pBinnenstalmet kost
en van den Staateenewetenschappeljke
beestles'7op het Paviljoen te Haarlem aan- reis te ondernemen (1840- 1845) en hetJaar
treft.Hj overleed den 8sten November 1838. daarnateLeidenalshoogleeraargeplaatst.Hj
Jan & &S, een neef van den voorgaande. heeft zich door zjne critische uitgave van
Deze,geboren in 1782 en opgevoed in het Grieksche schrjversen doorzjne scherpzin-

weeshuls der Jansenisten te Utrecht,oefende nige beschouwingen overden Griekschenverszich vooral in het landschap- en dierenschil- bouw een Européschen roem verworven.Tot
deren onder de leiding Van W illem Wçff- zjne belangrjkstegeschriften behooren:rPr0-

gaqmtvan der Wal,en verwierfdoorJuistheid
van teekening en natuurljkheid van voorstelling den roem van een uitstekend kunstenaar.
Zjne p'
W eide met 3 koejen aan een water''
werd ln 1812 op detentoonstelling te Parjs
met de gouden medaille bekroond.Men heett

van hem pEen Ossendrift''op 'sRjksMuséum
te Amsterdam , en nEen landschap metgrazendvee''werdin 1839voorbjna3000gulden
verkocht. 00k heeft hj eenige fraajeetsen
vervaardigd. Cobell was lid van de Vierde
KlassevanhetKoninkljk Nederlandsch Insti-

sopographia Xenoyhontea (1836)'' - pobservationes criticae ln Platonis cOmici reliquias

(1840)'',- poratiode arteinterpretandigramm atices et criticesfundamenta innixa prim ario

philologiOëcio (1847)'',- rvariaelediones,
quibus continentur observatlones criticae in
seriptoresGraecos (1854),',- rNovaelectiones
e
.7(
58)1'- !
,llyperides Oratio Funebris
(t
1c
85
)18
,,
ostratus de arte gymnastiea
, - rphll
(1859)':,- pxenophontisAnabasiset Hellenica(1859)''
,- enrOrationesLysiae(1863)''
.

Coblenzg eigenljk Consltens, omdat de

ttlut en overleed krankzinnig den 14den Sep- Rjn en de Moezelerzamenvloejen,iseene
tem ber 1814.
hoofdstad meteene sterke vesting in eeneven-

Cobenzl (Ludwig,paafv0n),een 00s- zo0 genoemd districtderPruissische Rjnprotenrjksch staatsman,werdgeborenteBrussel vincie. Zj ligt in een zeer bekoorljk da1
den zlsten November 1753, trad in 1772 in en is Omringd d00< heuvels,die metwjnOostenrjkschestaatsdienst,vertrok a1sgezant gaarden zjn bedekt.De stad zelve bestaatuit
in 1774 naar K openhagen, in 1777 naar Ber- de O'ud-en Nienwstada.de eerste heeftnaauwe
ljnen in 1779 naarPetersburg,waarhj t0t en donkere straten,doch de tweede,ook de
in 1797 bleef en de gunst verwierf van kei- Clemens-stad genaamd, is metfraaje huizen
zerin Catltarina zoowel door zjne staatkun- versierd. Tot de pleinen bchooren er het Jedige bekwaamheid a1s door zjne oplettend- zuïeten-en hetClemensplein,en op hetlaatste
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verheft zich eene obelisk terhoogte van 20
Ned. el. onder de merkwaardige gebouwen
bekleeden er de kerken den eersten rang,en
van dezenoemen wj deLieveVrot
lwen-kerk,
de oudste van alle, met hooge torens verversierd,- de Castorkerk met4 torens,fraai
gebeeldhouwde grafteekens en antieke schilderstukken, - de Florintlskerk enz.Voorts
heeft men er een fraai residentie-slot,ill
1178- 1781doorPeyenopgetrokkenydeschouwbarg, in 1787 door Kral
tn gebouwd)- de
brug over de Moezelmet 14 bogen,- en de
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den Keurvorst te Coblenz vereenigden.Iloch

reeds in 1794 zag laatstgenoemdebj denadering van het Fransche leger zich genoodzaakt, naar elders de wjk te nemen. Dat
leger trok er binnen onder aanvoering van
M orean, maar werd weldra door de oosten-

rjkersverjaagd.- Laterkwam zjwederinhet
bezit van Frankrjk en door den Vredevan
Luneville werd zj er mede vereenigd. De

vestingwerken werden geslechten de kloosters
opgeheven.Die toestand vanzaken bleefvoortduren t0t aan hetbegin van 1814.Toen werd
spoorwegbrug over deRjn,in 1858 gelegd, de stad door Russische troepen bezet,en het
terwjl zich aan deoverzjde,op den regter- CongrèsteW eenenkendehaart0eaanPruissen.
oever der rivier, de vesting Ehrenbreitstein
Coburg ofKobl
try is dehoofdstad van het

(zie onder dezen naam)verheft.00k rondom hertopdom Saksen-coburg-Gotha,dezetelder
de stad zjn onderscheidene.forten t0t hare regêrlng en btjafwisseling metGotha deresiverdediging aangelegd.Zi
j telt25000 invvo- dentievan denHertog.ZjligtaandeItzenaan
n0rS van welke verrew eg de m eeste t0tde den W erra-spoorweg i
neenederbekoorljkste
R. Katholieke Kerk behooren. Men vindt er landstreken van Franken en aan dezuidzjde
1 kloosters en onderscheideneinstellingen van van hetThiiringerwald.Deeigenljkestad is
weldadigheid,doch voorhetonderwjsslechts 0ud en somber,maarztjisdoorfraajevilla'
s
8 lagere scholen, eene hgogere bm'gerschool, entuinenomgeven.Menheeftereenl'tlimmarkteen gymnasium, 5 bjzondere opvoedingsge- plein met het antieke raadhuis,terwjlhet
stichten,eene technische schoolen 3 bewaar- slotplein,waar zich desgeljks eenigemerk-

scholen. Men heeft er fabrieken van metalen waardige gebotlwen bevinden,methet standvoorwerpen,papier-en tabaksfàbrieken,meu- beeld prjktvan hertog Ern8tI door Sehwanbelmakerjen,fabrieken van moussérendewj- JAllev'. Van de 6 kerken onderscheiden zich
nen enz.Tevoren had men ereen belangrj- de St.Maurits-kerk met haxen hoogen toren
ken doorvoerhandel,die echter na het leggen en de nieuwe R.Katholieke kerk.Hethertovan SP00rW0gen eene andere rigting heeft geljk slot,deEhrenburggenaamdenin 1549
op deplaatsvan een kloostergebotlwd,bevat
gonomen.

ReedsomstreekshetJaar58 waren de0m- onderandereoenerjkversierdezaal(de pltiestreken van Coblenz tegeljk met Gallië in sensaal''), een belangrjk muséum van schilhet bezit der Romeinen;J'uli'as Ccedczr sloeg derjen en eenebezienswaardigekerk,terwjl
ereene brug overdeRjn,enDrns'
usbouwde zich in den Hoftuin hetmausoléum bevindt
er een kasteel. Later behoorde Coblenz t0t vanhertog IkansenvanzjnegemalinAnyusta.
het Frankische rjk,en koning Childebert11 T0t de overige vermeldenswaardigegebouwen
(585)had er zjn zetel.Ill860 had ereene behooren het tuighuis meteeneboekerj van
kerkvergadering plaats, en doorhet Verdrag 60000 deelen,eenerjkeverzamelingvangravan Verdt
ln (843)werd de stad bj Lotharin- vuresenz.,- eentweedehertogeljkpaleis,ringen gevoegd.Laterbevond zj zich bj af- de Augusta-stichting, - de schouwburg,wisseling OnderdeheerschappjvanFrankrjk en het station van den Mrerra-spoorweg.Ten
en Daitschland.KeizerHendrik11 verhiefhaar behoevevanhetonderwjsderjeugdheeftmen
tot een aartsbisdom , en de aartsbisschoppen er een gym nasium , eene kweekschool voor
schonken hetwereldljk gezag in leen aan de onderwjzers, eene reaalschool, eene school
Pfalzgraven van de Rjn,doch aartsbisschop voorbouwkunde en 2 burgerscholen,- voorts
A rnold herkreeg het in 1252 en versterkte de ztjn ercnderscheideneinstellingenvanweldastadj maar toen hj in 1280 een kasteelaan digheid.Menvindterongeveer11500inwoners,
de M oezel wilde bouw en,kwam en de inwo- van welke vele in een groot aantalfabrieken

nersdaartegen in verzet,zoodathj hen door werkzaam zjn. Mexkwaardig is de burgt
eene belegering t0ttoegevendheid m oestdwin- Coburg, aan de noordwestzjde derstad gelegen. In den aanvang der lide eeuw verbe- gen.Zj bestaatuithetOude kasteel,hetwelk
terëe de keurvorst en aartsbisschop Lotltarilts geruimentjdt0ttucht-en werkhuisheeftgede vestingwerken, en zj was in de jaren diend, uiteen gebouw waarin zich de herto1632- 1636 een twistappelvan deoostenrjk- gc-k
jke verzameling van voorwerpen voorde
sche,Zweedscheen Franschetroepen.In 1688 natuurljke historie bevindtt het voormalig
belegerden en bombardeerden de Franschen tuighuis,hetnieuwelogement,enhetvorsteljk
onder den maarschalk Bouflers haartever- verbljf,welk laatsteOp eenesmaakvollewijze
geefs,en zijwerd aanmerkeljkverfraaid,toen isgexestaureerdenmetfraatjefresco'svanHeindekeurvorst Clemens '
cezdcddlts'
l
/:in 1786 zjn ricFlk%eltneiderversierd,terwjlhetvooralinde
zetel van Ehrenbreitstein binnen hare muren wapenzaalen in eene verzameling vau 200000
verplaatste. Voorts ontstond er eeno onge- gravuresveelmerkwaardigsaanbiedt.Nietver

meene levendigheid,toen bjden aanvangder van destadbevinden zich dehertogeljkebuiFransche Omwenteling deadeluitFrankrjk tenverbljven rltallenberg''en rRosenau'' en
derw aarts trok en de vorsten, die later als het paleis van hertog Ernst '
ppzl 'Kûrtember-q.
Men verm eldt, dat stad en burgt den
Lodewj;k X VIII en KarelX over Frankrjk
tlen schepter zwaaiden, zich aan het hofvan naam ontleenen aan zekere Cobbo,die beide
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in de dagen van keizer Hendrik I heeft ge- voormalig onderscheidingsteeken der bewe-

sticht. Later kwamen zj in het bezit der
graven ran Henneberg (1273- 1288),die in de
vesting ofden burgthun verbljfhielden.Hert0g Jokann .
rrzl.
:f (1547) nam zjn intrek in
destad,en de vesting was sterk genoeg,om
ill den Dertiglarigen 00r10g eene belegering

gingspartj, de yroen-rood-witte cocarde, in
1848 dool' de Plémontêsche regéring erkend
en na de vestiging van hetkoningrjltItalië

de nationalecocarde qeworden.In 0nsVaderland iszoowelde natlonale cocarde,rood,wit

en blaauw ,als de oranje-cocarde bj feeste-

van 4 maanden te verduren.fn 1806 bedreig- ljke gelegrnheden in gebruik.
den de Franschen de stad meteene pltlndeCoccell.onderdezennaam vermeldenwj:
ring,die echter door tusschenkomstvan prins
Heinria ,vrjheer ron Coccd
p'
i, een uitsteFriedrich Jpdïc,
xvan Cpùlr.g werdafgewend.
kend Duitsch regtsgeleerde.Hj werd geboren
Coca noemt men in Peru de bladeren van te Bremen den 25sten Maart 1644,studeerde
Erytl
troœylon Coca Zc-.,een aldaargroejen- te Leiden en te Oxford in Engeland,werd
den boom. Die bladeren worden er door de in 1672 hoogleeraar in de regten te Heidelinwoners gekaauwd,zoowelwegens den aan- berg,in 1689 te Utrechten in 1690 teFrankgenamen smaak als om zich te versterken. fort aan de Oder.Zonder deze betrekking te

Men zegt nameljk,datzj de zenuwen z00- verliezen,werd hj in 1702doorden keurvorst
danig prikkelen, datde mensch door hetge- ran .prtzltiezlyar.ç (destjds t0t Koning van
bruik daarvan zelfs bj aanhoudende inspan- Pruissen verheven)atkevaardigdnaar'sHage,
ningnagenoegallevoedselmissen kan.Zjzjn om er zjne belangen waartenemen betrekechter schadeljk voor de longen en veroor- keljk denalatenschapvan koning Willem 111.
zaken eenealgemeeneverslappingderzenuwen Na zjn terugkeerwerdhj t0tgeheimraadbeen spieren. De coquero of overgegeven coca- noemd en in 1713a1srjksbaron in den adelkaauwer is een dergeljk ellendig wezen a1s standopgenomen.Hjoverleedden18denAugusdedronkaard.Velenzjnnietteminaanhetgenot tus 1719.Alsregtsgeleerdewerdhj doorvele
der coca verslaafd, zoodat de coca-boom in vorsteljke personen gerudpleegd,en zjn gePeru t0t de gewigtigste cultuur-gewassen be- schxiftover Duitsch stu tsregt,getiteld pluris

hoort.Hj heeft schl
lbbige takken,eironde,
netvormig geaderde bladeren en tweeaantwee
ofdrieaan drieaan de zjden derfakkengeplaatstebloemen.Debladeren zjn vrjqaauw
Yan 8maak,maarworden aangenaam-zoetdoor
eene toevoeging van ongebluschten kalk of
loog-asch, weshalve de Peruvianen beiden

steedsbj zich hebben.- Men geeftin Paraguay den naanlV:n COCJ 00k aan d0n b00mj
die de Paraguay-thee levert,hoeweldeze --

eenehulstsoort(IlexParaguayensisSt.A'
ï!.)aanmerkeljk verschiltvan den coca-boom.
Cocagna noemde men voorheen te Napels
eene volksvermakeljkheid, waarbj men op
eene vrj hoogestelling,op viergladde,met
zeep besmeerde palen rustende, lekkernjen
en wjn in gereedheid had,om degenen te
onthalen,aan wie hetgelukte,langs diepalen
de stelling te bereiken.Zulke feesten werden

op de laatste vier zondagen van den vysten
gevierd. Daarvan zjn de Fransche mJf de

coclgle en pnze bekende cocagne-mastafkom stig.Z00 kan m en het00k verklaren,waarom
de Franschen 0ns luilekkerland met pays de
coclgld vertolken.

Cocarde (De) Ofeene van lint vervaam

digde roset, die als herkenningsteeken van

eene yolitiekepartj ofalseenbljkvannationaliteltgedragen wordt, is vooralin 1789 in

Frankrjk a1s driekleurige cocarde beroemd

geworden. Deze werd in 1814 door de witte
vervangen, in 1815 d001* Napoleon hersteld,
na de 2deRestauratie wederverbannen,en in
1830 OP nieuw aangenomen, om hare heerschappj tot nu t0e te handhaven. Na den
bevrjdingsoorlog van 1813 kwam en ook ilz
Duitschland cocardes met landskleuren in gebruilt.D e zwart-rood-gouden cocarde Nierd er
in 1832 dooreen Bondsbesluitverboden,doch
kwam in 1848 weder in zwang,enwerdtoen

publiciprudentia (1695)'',werdalsacadémisch
leerboek algemeen gebruikt.Een derqeljken
bjvalvond ook zjne sAutonomiaJumsgentium (1718)''.Voortsschreefhjn0geenereekg
van regtsgeleerdewerken,vanwelkewjnoemen: rcollationis Juridicae etc.(1677)'',Grotius illustratus (1744- 1747!3 dln,door
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Venl''
(1719)''.
Samuè'
l,vrjheerron Cpccç/ï e0n Z00n Va11
den voorgaandeen desgeljkseenverdiensteljk
regtsgeleerde.Hj werd geboren teHeidelberg
in 1679, en in 1703 benoemd t0thoogleeraar
te Frankfort aan de Oder, ging in 1704 als
regéringsraad naar Halberstadt en bekleedde

er aanzienldke staatsambten,waarna hj in
hetvolgendeJaar1id werd van hetRjkskamergeregt te W etzlat. In 1714 vertrok hj
naar Berljn en werd erachtereenvolgensgeheim Justitie-raad,voorzitter van hetKamergeregt, minister van oorlog, chef van alle
geesteljkezaken en curatorvan alleKoninkljke universiteiten,voorzitter van hethooggeregtshofvanappèl,chefderjustitieengrx tkanselier.Hj overleedden22stenoctober1755.
Hjwasbjuitnemendheideenmanvanzaken,
die t0tverbetering derregtspleginginPruissen
veelheeftbjdragen.ZjnpcodexFridericianus
(1747- 1750)'' was in dien tjd een voortreffeljkboek,- zjn nlus civile controversum''
wordt zeer geroemd,en de inleiding t0tden

DGrotius illustratus''van zjn vader is 0ok
afzonderljk uitgegevenOnderdentitelpNovum
gystema Jprisprudentiae naturalis etRomanae.
Coccegus (Johannes),een uitstekend Nederlandsch godgeleerde en het hoofd eener
kerkeljkepartj,werdgeboren teBremenden
gden Augttstus 1603,legde zich met jver toe
opdeLatjnscheenGriekschetalen engenoot
zelfs bj hetleger ingevoerd.In Italiëishet aan de hoogeschoolzjnergeboorteplaats on-
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derwjs in de wjsbegeerte en de Godgeleerd- verdiensteljk gemaakt Jegens de Bjbelsche
heid.In 1625deed hj zich teHamburg door uitlegkunde.Zjne godgeleerdegeschriften zjn

een geleerden Israëlietde geschpiften derRab- gezamenljk te Amsterdam van 1673 t0t 1675
bjnen verklaren en zette vervolgens zjne ln 8 deelen in folio en later n0g 2-maaluitstudie voort aan de hoogeschoolte Franeker. gegeven. Daartoe behooren onder anderen:
To
on hj hierreedseenwerk overdenTal- DSumma doctrinae de Foedere et Testamento
mud uitgegeven en met SebastianusT-/àckzlïv,
,- yDe
s Dei (1648 en laterbj herhalingl''

eene letterkundigen strjd gevoerd had,ging ultimis Mosis verbis(1650)'',- rpsalmlet
hj naarLeiden,en werd vervolgensin 1630 verbaDavidisextrema (1660)'',- en r'
Lexite Bremen en in 1636 te Franeker t0thoog- con etcommentariussermonisHebraid etChalleeraar in het Hebreeuwsch beroepen. Nadat daici Veteris Testamenti (1669 en later bj
hi
j in 1644 hier den titelvan doctorin de herhalingl''alsmede eenereeksvan uitlegkungodgeleerdheid ontvangen had,ging hj in dige geschriften oververschillende boeken van
1650 als hoogleeraar naar Leîden, waar hj het Oude en Nieuwe Testament.Er bestaan
zjnebetrekking metgrooten roem bekleedde van hem onderscheidene afbeeldingen,alsmede
en den 4den November1669 overleed.Hj is heeft men 2 gedenkpenningen terztjnereere
in de St.Pieterskerk begraven,alwaar zjne vervaardigd.- Zjn zoon Jan A'
ezitfrik Coeeek
beeldtenis in wit marmer boven zjne rust- e
A''lf.&, overleden in 1712,was qriëer van de
leenen van H olland,en heeft zlch doordeuitplaatsprjkt.
Coccqins was v00r zjn tjd een zeer vrj- gave dexwerken zjnsvadersen doorhetverzinnig godgeleerde,die zich bejverde,on1de dedigen van dien goeden naam zeerloleljk
Hervormde Kerk van hare schoolsche ortho- gekweten.
doxie te bevrjden2 0:a het regt eener van
Coccia (Car10))een verdiensteljk Italistelsels onafhankeljke uitlegkunde te hand- aansch componist, die onderscheidene opera's
haven,en om alle Christenen t0tware vroom- vervaardigd heeft, werd geboren te Napels
heid op te wekken.Eigenaardig iszjnetypi- iu 1789, zong reeds op Tjarigen leeftjd de
sche beschouwing van het Oude Testament: sopraanpartjin dekerken zjnergeboortestad,
Israëlin zjne seheele geschiedenis,in zjne ontving onderwjs in de lhuziek van Piltro
wetten en plegtlgheden is in zjn 00g eene C& dlli,encomponeel*deopl3-jarigenouderdom
voorafschaduwing van '
tgeen bj en doorde reedseeneserenadebeneve> eenaantalandere
komst van OFzridfv.
: geschieden zou. Voorts stukken.Voorts oefende hj zich aan demukoesterdehjhetqevoelen,datmendeninhoud ziekschoolte Napelsonderdeleiding van FerderGewjde Schmften hetbestbegrjpenkan, zlcrolï en Pasie'llo.Hj werd vervolgens a1s
wanneer men acht geeft op de verschillende muziek-directeurgeplaatstaanhetH0fvanJozLf
betrekkingen,waarin het menschdom t0tG0d Napoleonencomponeerdeeenereeksvanopera's.
gestaan heeft,- enhieruitontsprootzjneleer Laterbekleeddehjdebetrekkingvandiredeur
der DVerbonden (hetW erkverbond,hetGena- van het Kings-theaterte Londen,keerdenaar
deverbonden hetNieuweVerbondl''.
zjn vaderlandterug,en begafzichvervolgens
T0t aan 1658 genoot hj eeneaangename nogmaalsnaarEngelandshoofdstad,Onvermoeid
rust.In dien tjd echter werd vooral door bezig, om verschillende schouwburgen met
zjn ambtgenoot Heidanus, die met hem zjne stukken te voorzien.Van dezenoemen
instemde, zjne meening openbaar, dat de wj:pMarieStuart''
)- nlu'orfanodellaselva'',
Christen volstrekt nietgebonden wasaan de - Rosamonda'' - en pcatarina di Guisa''.
Israëlietische instelling van den sabbath,daar
Coccionellidae ot'lierenkeersbee8lje&'isde
deze slechts eene afschaduw ing was v> den naam van eene familie uit de insecten-orde
geesteljken, eeuwigdurenden sabbath der ge- der Schildvleugeligen (Coleoptcra).De kleine
heele Christepheid. Nu riep men pDe Kerk diertjesdezer familiehebben eenhooggewelfd
is in gevaarl''en Essenius,R bornbeek en an- ligchaam ,hetwelk van onderen platls,bjldeen kwamen daartegen op, Coecqius van vormige kaaktasters en korte,stompe voelers
onregtzinnigheid beschuldigende; - voorts metkol
tes.Van desoortenishetzerenstl
è elig
voerde hj een geduchten strjdmetdenhoog- Jl/
pezz/zderq
sùed,
st/e (Coccionella septempunctata)
leeraar Gybert 'Fbefil: over de beteekenis der o0k bjonsalgemoenbekend.Hetheeft7zwarte
Griekschewoorden à+'6tqen n'aenlîtq,dievol- stippenopzjneroodedekschilden.Dezediertles
gens laatstgenoem de hetzelfdebeduiden,m aar zjn zeer nuttig,daar hunne zespootigelarven
volgens Cocce
ju eene rvolkomeneeneene0n- eeneverbazendemenigtebladluizenverdelgen.
volkomene vergilenis.M - Eindeljk voerde
Cocclus (Ernst Adolph),een uitstekend
hj eenpennestrjdmetSamuël*J,
r:.
s1,
:,hoog- Duitsch Oogarts, werd geboren te Knauthain
leeraar te Groningen,die hem van Sociniaan- bj Leipzig den 19den September 1825,stusche gevoelens beschuldigde.
deerde te Leipzig en te Praag in de geneesGeen wonder alzoo,daterverdeeldheidont- kunde, vestigde zich in zjne geboorteplaats
stond in de z00 prikkelbare Nederlandsche en werd in 1849 benoemd t0t arts aan een

Hervormde Kerk.De beide partjen noemden gesticht voor oogljders te Leipzig.In 1851
zich Coleqianen ofrlieden van denieuwestu- werd hj erprivaatdocentindeoogheelkunde,
die,'' en Voetianen of plieden van de oude

in 1858 buitengewoon hoogleeraarindegenees-

studie'' eh hetduurdegeruimen tjd voordat kunde,en bestuurde er tOt in 1867 eenedoor
de vrede gesloten was.
hem zelven gesticbte kliniek vooroogljders.
Wccvkdheeftzichdoorzjnegrondigekennis In laatstgenoemd Jaar werd hj benoemd tot
van de Griekscheen Oosterschetalenongemeen

gewoon hoogleeraar en t0topvolgervan X-fe-
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als directeur van reeds vermeld gesticht, en
in 1870 (mtving hj den titelvan geheim medicinaalraad.T0tzjnebelangrjkstegeschriften
behooren:rDie ExnshrungsweisederHornhatlt
und herum fiihrenden Gehofte im mensc'
hlichen

de vruchten langwerpig, met lange, zwarte
haren bezeten van de grootte eenerhazelnoot.
De bruinachtig-gele,eenigzinsgelode,vliezige

knollenva'
n ditgewaszjn onderdennaam van
Radiœ Columbo of Calumba in deapotheken te
Auge (1852)'',- pueberdieAnwendung des vinden.Zjworden inhetdroogejaargetjdegeAugenspiegels nebst Angabe eines neuen In- rooid,aan draden geregen enopgehangen om te
struments (1853)'', rueber den Mechanis- droogen.zjbevatteneenekristalljnenbitterstof,
mus der Accommodation des menschlichen columbineen zetmeel:en verschaFen eensterk
AugesnachBeobachtungenim Leben(1867)'',- aangeprezen yeneesmlddeltegengebrekenvan
en rUeber die Behandlung der Augenverlet- de spjsverterlngs-organen en tegen dyssenterie.- Voortsvermeldenwj:C.suberosl
tsDee.
zungen (1871)''.
Coccoloba L.is denaam vaneenplanten- (AnamirtaCocculus Wz'
.etH.
rw.
),eenslingerengeslacht uit de familie der Portulaceën; het den heester, die metmeer andere soorten de
onderscheidt zich door een s-deelig,gekleurd vergiftige kokkelskorrels oplevert.Hj groeit
op Ceylon, Java, Ambtflna en Malabar,
heeft een stam ter dikte van een arm ,eene
kurkachtige schors, groote, lederachtige bladeren, kleine, w itte? t0t trossen vereenigde
wegenshunnefraajebladerenen bloemen en bes-vormlge,roode steenvruchten.
bloemtrossent0tdesierplantcnbehooren.vande De gedroogde vruchten, kokkelskorrels gebloemdek en eene eenzadige bes. Het omvat
boomen van middelmatige grootte in W estIndië, Zuid-Amerika en Chilza, van welke
voo
regeneeskrachtigwordengehouden,
se
om
mi
t
rwj
lgean
der

soortennoemen wj:0.nrîferaL.ofstranddrui- naamd,zjn zot) groot a1serwten,nagenoeg
venboom ,die te< hoogte van 5- 10 Ned.elin
Midden-Amerika groeit, groote,hartvormige,
lederachtige bladeren, nagenoeg witte bloemtrossen benevens roode,eetbare vruchten ter
grootte van kersen draagten deW est-lndische

rond en donker grjsachtig bruin, somtjds

en Op Martinique groejend,waar dezeboom

vissehen er door bedwelmd,zoodat zj aan
de oppervlakte komen en zich gemakkeljk
laten grjpen.Zeer af te keuren is het,dat
men in Engeland en eldersin de brouwerjen

zwart of ook wel aschkleurig, rimpelig en
smakeloos, maar hebben eene Oliehot
ldende
kern,die walgingwekkend en bitter is en t0t
de narcotische vt
trgiften b@hoort. Een merkofAmerikaanschekino-gom (zieonderKino)0p- w aardig bestanddeeldier korrelsis deeoeeulùte
levert,terwjldewortelenbasttegendiarrhé (menispermine,pricrotoxine),diein harewerde olie-achtigezadena1spurgeermiddelwor- king veel overeenkomst heeft met strychden aangewend, en het harde, roode hout nle.Zjiszeervergiftigenveroorzaaktstuipcene fraaje roode verfstofgeeft,- C.nirea trekkingen,Nerlammingenbedwelming.AlsteJ'
ccg., een boom ter hoogte van 6 Ned.e1, gengif wordt een afkooksel van galnoten Of
dieib W est-lndiëvoorkomt,yelebloemtrossen Van andere looistofholldende zelfstandigheden
draagt en in zjnesneeuwwlttevruchten een aanbevolen. In Indië gebxuikt men de kokmiddelaarnb
iedtteqen ontsteking, - en C. kelskorrels voordevischvangst;wanneermen
pubeseots.
.,(1e fraalstesoort,in Zuid-Amerika ze nameljk in het waterwerpt,worden de
wel eens 25 Ned.elhoog wordten metzacht
behaarde bladeren en lange bloem trossen versierd is.O0k deze plantdraagteetbare vruchten.A1die gewassen eischen eenewarmtevan
12- 170C.
Cocculus Dec.is de naam van een plantengeslacht uit de familie derM enisperm ieën

de korrels gebruikt, om eene m eer bedwelmende kracht aan hetbierte geven.Verscheidene andere soorten, zooals 0.peltatlu Ddc.,

op dekustvanMalabargroejende,- 0.cri&.
(volgens Decandolle uit die der Laurineën). 1'
lf.
9Dee.,opJava inheemsch,- C.cordifolins
Het onderscheidtzich door éénslachtige bloe- .lldc,,op Malabarte vinden en onder den naam
tu Dec., een
men:demanneljkehebben eenG-g-bladigen goelaneha bekend, - C. glaltc'
kelk,eene G-bladige bloemkroon en even zoo heesterderMolukkenmetsljmerigebladeren,vele vxje meeldraden,- en devrouweljke, C.orbieulavis Dee.enz.,worden tegen velerlei
voor '
toverige op devoorgaandegeljkende, ongesteldheden aanbevolen.
hebben een z-spletigen stjlmeteen enkelvou- Coccus, zie Cockenille.
digen stempel en een 4-t0t G-voudig vruchtCochabam ba is de naam van een deparbeginsel,waarnit zich even zo0veleOp bessen

tement der Zuid-Amerikaansche republiek B0-

geljkende steenvruchten ontwikkelen.Het0m- livia, hetwelk vôör 1866 op 1261 L geogr.
vateen 70-talsoorten,diein Afrika,oost-lndië mjlen nagenoeg 350000 inwonerstelde,doch
en Australiëgroejen en waarvansommiget0t in genoemd Jaar aanmerkeljk kleiner isgede geneeskrachtigebehooren.W j noemenhier worden,doordien eengedeeltevanzjngrond0.palmatus Dec. Of de Columbo-plant, die gebiedmetde stadTaratat0teenaizonderljk
vooral in de digte wouden van M ozam bique departementverheven werd,datden naam van
te vinden is en thans 0ok Op Isle de France, Melgarejadraagt.
de Sechelles enz. verbouwd wordt. Haar
Deltoîfdstadvanhetdeyartement,desgeljks
kruidachtige,klimmende stengelis metbruin- Cochabamba genaamd, llgt ter hoogte van
achtigroode haren bedekt, alsmede de bla- 2600 Ned. el boven de oppervlakte der zee

deren, die handvormig en langgesteeld zjn.
De bloemtrossen der manneljke planten zjn
zamengesteld en die der vrouweljke enkelvoudig,de bloembladen bl beide groen)en

aan den Oever derRiodeRocha,eenezjrivier

derRio Grande.M en heeft er 15 kerken,een
gym nasium en ruim 40000 inwoners,die m eerendeels in het vervaardigen van katoenen en
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wollen stoâbn,van leder,zadels,stjfsel,zeep van Mexico,en zj werd vervolgensnaarde
enz.,benevensineenvrjaanzienljkengraan- Canarische en Azorische eilanden, naar Mahandelhun bestaan vinden.Destad isin 1572 lagaen Algériëen zelfsnaarJavaovergebragt.
gesticht,In 1815hebben zich de Frouwen,ge- In den jongsten tjd,na het verkrjgen van
dt
lrendedeafwezigheid derweerbare mannen, dergel
jke kleurstof uitmeekra? en steenkovandeSpaanschebezettingbjverrassingmees- lenteer, is de cochenilleteelt mlnder winstgeter gemaakt en deze metverschooning behan- vend geworden,doch hetis zeker,datgeene
deld,en toch hebben deSpanlaarden,toende andere kleurstofdecochenille evenaartingloed
stad in 1818 wederin hunne handen viel,vele en deugd.
van die vrouw en naar het sehavot gesleept.
In Mexico heeft men O0k n0g eene tweede

Daarom ishetereenegewoonte,datbjsom- soort?nameljk deboschcochenille(Coccussyl-

mige plegtige gelegenheden de oëcier aan de vestrls), doch het insect is kleiner dan het
manschappen vraagtmW aar zjn devrouwen andere en als kleurstofmindergezocht.Intusvan Cochabamba?''- en dat hierop hetant- schen heeft dit diertje in zjn voordeel,dat

woord luidtpZj zjngestorven voor'tVader- hetgedurende den regentjd in de open lucht
lalld!'1
kan bljven.In Oost-lndië leeft op de banCochenille. T0t de orde der insecten, janboom (FicusBenjamina L.
4eenedergeljke
welke men diederhalfvleugeligen (Hemiptera) schildluis(C.cocca),die het gomlak levertj
t eehter niets anders is dan het harsnoem t, behoort de eigenaardige fam ilie der hetwell
sehildlnizen, die zich daardoor onderscheidt, achtig sap,datbj hetsteken van hetinsect
dat het wjfje bjna altjd vleugelloos is, uit den boom vloeit. Voorts oogstte men te
veelalop dezelfde plaats bljft,waarhetzich voren in Polen en Noord-Duitsc,
hland eene
met den snavel aan eene plant heef'
tvastge- schildluis(C.polonicus),dieop dewortelsvan
hecht, en er boven zjne ejeren ofjongen verschillendegewassenhaarverbljfhoudt.Men
sterft,deze daarbj als een beveiligend schild bereiddeuitdeze diertjeseenepaarseverfstof.
De cochenille wordt vool'
al gebruikt t0t
bedekkend.Het schjnt,dathetmannetjevan
zulk een snavelverstoken is.Hetdiert
le,dat het verven van geweven stolen,alsmede t0t
men voor hetmannetje hotldt,hoewelsom- bereiding van het karmjnlak der schilders.
migen hetalseen wjfje in een anderen Ont- Hare handelswaarde is afhankeljk van haar
wikkelingstoestand beschouwen,heeft4 vleu- kleurgevend verm ogen,en m en heeftverschilgels, van welke eehter de achterste meestal lende w egen ingeslagen om dittebepalen.De
methode van Penny, die daartoe r0od bloedverdwenen zjn.

Deeol
ttecpcksi/ld(CoccusCacti)leeftvooral loogzoutrebrt
likt,schjntdebestetewezen;
henllle wordt gedroogd en t0teen ;jn
in Mexico op verschillende cadus-ylanten en de coc.
bepaaldeljk opdenopalplant(Opuntlacoccinel- poeder gewreven, waarna men eenige Ned.

lifera),diemeut0taankweeking vanhetinsect
op groote schaalop dehoogvlaktevan Mexico
verbot
lwt.Hetmannetjeisdonkerrood,heeft
tienledige tasters, witachtire vleugels en 2
langestaartborstels.Hetwjfle isdonkerbruin,

wigtjes daarvan in eene zwakkekali-loog in

en leggen erejeren in een hoopjewollig was;
zj zjn in volwassen toestand 2Ned.streep
lang en geljken eenigzins op zaadjes.Als
zj een Of twee maanden 0ud zjn,beginnen
zj te leggen) ell de Jongen komen spoedig
voor den dag.De wjfles sterven zoodrazj
de eitjesgelegd hebben) zoodat zie'
h in het

loogzout-oplossing er met eene burette bjge-

nieuw geslachtvertoont.
Alleen de wjfles leveren de gewenschte
kleurstof. Daar deze bj het gewigt betaald
wordt, kiest men voor de inzameling den

witachtig stof bedekt, dat zich onder den
mïcroscoop als gekrom de cylinders vertoont,
en men zoekt datstofna tebootsen metl00dwit, zwaarspaat, magnêsia enz. Daar de

de warmte laat uittrekken en het extract na
de afkoeling met water verdunt.Voorts bereidt m en eene Oplosing van r0od bloedloog-

zoutin water(1deelzoutop208 deelenwa-

breed en bolvormig van ligchaam ,van vleu- ter),waarna menhaar zoolang inhetcûchegels verstoken en met een wit stof bedekt, nille-extractdroppelt,totdatdefraajepurperhetwelk een fljn was schjnt te wezen.De kleur in eene roodbruine veranderd is.Heeft
wjfjeszoekenopdeplanteenegeschikteplaats men de coehenille voorafgewogen,de bloedvoegd, en vooraf vastgesteld, h0e groût de

hoeveelheid derzout-oplossiny is,die menbj

eene goede soortvan cochenllle m oetvoegen,

dezelfde uitkomst te verkrjgen,zoo kan
men de betrekkeljke waardevrj goed bepalen.Vervalschingen kan men methet00g wel
droogejaargetjde telkens na 2 vaaanden een onderscheiden.De bestesoorten zjn meteen
ODà

tjd,die aan het ejerleggen voorafgaat,0mdat zj dan het zwaarst zjn.Men bewaart
natuurljk eenige Avjfjes,0DR in de soortte
bljven, doch voor 'toverige strjkt men ze

cochenille niet vergiftig is,komt zj 00k te
pas t0thet kleuren van essences,likeuren en
suikerwerk.Tn de geneeskundewerdzjvoorheen als een middeltegen kinkhoestvoorgem et een stomp mes van de planten op een schreven, thans echterdientzj,om eene
blik,en men doodtzevervolgensdoorzemet fraaje kleurte gevenaantandpoederentandwarm water te begieten Ofaan heeten water- tinduur.
damp bloot te stellen.Hiernaworden zj ge- Dat de diertjes niet grootzjn,bljktuit
droogd en komen a1s grjzekorrelsmeteen bjgaande afbeelding, dle hen voorstelt in
wasglans in den handel.
veelmeerdan natuurljke grootte.Men schat
De cochenille-teelt bestond reeds vôör de hetaantalOp 1/z Ned.pondnietminderdan
ontdekking Van Amerika Op de hoogvlakte 70000.In Mexico wordtde cochenilleingepakt
35
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in guronesofzâkkenvanrundervellen,dieeen koophandelveranderden.In 1795maaktenzich
gewigt houden van 65 t0t 100 Ned.pond.In de Engelschen van haar meester,en aan deze
den handelvindtmen vooralHonduras-,Ve- werd zj in 1814atkestaan. Cocl
tin bereikte
racruz-,en Zaccatille-cochenille vermeld, en tjdenshetbewindderNederlandershettoppunt

tmen erfraaje
van deze 3 soorten zjn deeerste endederde van bloei;00k thansn0g heef
de beste, en men begrootin Mexico den uit- straten, een fort, een aanzienljk tuighuis,
voernaar Europa op 3-of400000 Ned.pond. scheepstimmerwerven, eene uitmuntende haven,veelhandelen 30000 inw oners.
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Cochin (Charles Nicolas), een Fransch
graveur, werd geboren te Parjs in 1688,
werkteloFeljknaaroudeennieuwemeesters,
xwerd in 1731 lid der Académiejen overleed
in 1754.- ZjnzoonenleerlingNooltureisde
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derechtecechenille(Ppcctt.sCacti).
Uit Mexico is de cochenille met de nopalplant naar een acclimatisatie-tuin te Cadix,

en vanhierdooreenSpanjaard,Biseltgenaamd,
in 1827metdeNederlandschecorvetrdeLeye'',
kapitein-luitenant Iuntsenbar.q,heimeljk naar
Java overgebragt. Het is gebleken, dat die

in Italië,gat'daarvan verslagin zjnpvoyaye
d'Italie(1758,3dln)'',werd1idderAcade
'mle
en opzigter van het Koninkljk Kabinetvan
teekeningen, en overleed in 1790. onder de

2000 platen,die hj vervaardigd heeft,vindt
men zeer fkaaje. O0k gafhj met Grarelot
eene plconologie par fgures etc.(4 d1n)''in
hetlicht.
Cochinchina, Ko-tsjin-ts
jing bj de Chinézen en Donytrony bj deAnamieten,is de
naam van hetoosteljke kustland van hetrjk
Anam (zie onder datwoord)in Achter-lndië
tusschen 10'/z en 171/aO N.B., doch wordt
O0k in het woord Laag-OpcFzizlcMzzg (Basse
Cochinchine)gebruiktalsnaam van de aangrenzende landen aan den mond der Mekong, die voor weinige jaren in hetbezit
van Frankrjk zjn gekomen, t0t Mn 1860
onder den naam van Gia-dinh t0tCambodsja
behoorden, en daarna gedeelteljk door de

planterineenwarm klimaatwelwilgoejen,
maarmoejeljkerishet,om eraanhetlnsectde Chinézen en'van 1689 af allengs door de

onmisbaredroogte en windstilte teverschaFen. Anamieten veroverd werden. De kroonprins
De eultuur werd er zooweldoorhet gouver- Tlteto, die uit hetland verdreven was,m=r
nementa1s d00r particulieren ondernomen,en later als Gia-long regeerde,wendde zich door
was niet onvoorspoedig,daar hetjaar 1847 tusschenkomst van den bisschop van Adran,
van 45000 planten ruim 11500 N ed. pond Pi-pteau de ZJAJIe, t0t Lodewi
jk X VI om
cochenille leverde en het aantal planten in hulp,en er w erd den 28sten November 1787
t
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behelzende,
1848 tot270000wasaangegroeid.Decochenilleteelt vereischtechterte veelzorg enoplettend- dat Frankrjk 1500 man hulptroepen zenden
en daarvoor het schiereiland Toeron aan de
heid,oR er grooten opgang te maken.
Cochln, Kohjin ofKatqjhi,een vorsten- oostkustvan Cochinchina benevens heteiland
dom van Vöör-lndië,op de kustvan Malabar Poelo-condore ten zuiden van Laag-cochingelegen,teltop95D geogr.mjlenbjna300000 China ontvangen zou.D e Fransche Omw enteinw oners en bevindt zich sedert 1814 onder ling belette de uitvoering dezerOvereenkomst;
debeschermheerschappjvanhetBritschegezag. er traden onderscheidene oëeieren in dienst
Het oosteljk gedeelte is bergachtig en met van Gia-long,en hetgelultte dezen,Gia-dinh,
bosschen van teak-en sandelhoutbedekt,en Cochinchiua en Tonkin teheroveren en alzoo

het westeljk gedeelte is eene vlakte,door hetrjk van Anam wederteherstellen.Onder
talrjke kustrivieren en kanalen besproeid. zjne opvolgerswerden degoedediensten der

Franschen vergeten, en de vervolgingen van
R. Katholieke zendelingen geene zeldzaamhevan 24 mjl,gemiddeld 2 mjl breed zjn, den.Laatslgenoemden werden meermalen door
op 3 plaatsen gemeenschap hebben met de Fransche oorloqschepen gered, en i
n 1847
scheen kapiteln Lapierre met 2 oorlogschezee) en meest overal welige kok6s-groepyn ver
wee
-rspiegelen.De ingezetenen zjn Hlndoe's, pen vöör Toeron, om verdraagzaamheid op
Mohammedanen en Christenen.- De evenzoo het stuk van godsdienst te eischen. Koning
genoemde ltoèfdstad, op een eiland aan de Thioe-7'rideed echterpogingen,om zich door
kust gelegen, is in 1503 door de Portugézen list van de oëcieren meester te maken,ten
gesticht, en er ontstond een aanzienljke einde hunne schepen te vernielenj doch de
handel zoowel naar Arabië,a1s over Egypte aanslag w erd ontdekt,en Lapierre greep den
naar Venetië. Tevens werd die stad het m id- 15den Aprilde vestingwerken der haven aan,
delpunt van de werkzaamheid der R.Katho- waarbj omstreeks 1000 Anamieten hetleven
lieke zendelingen.In 1603 kwam zj in het verloren,en boorde 5 van hunneOorlogsvaarbezit der Nederlanden,diede hoofdkerk,door tuigen in den grond. Niettemin wees koning
4e Portugézen gesticht,in een magazjn van T%3-bwk in 1856 het aanbod van een verdrag
Langs de kust vindt men er eene reeksvan
strandmeren,die te zamen eenelengte hebben
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hoogmoedig van de hand,en er vielen weder vool.den Europeaanfhoewelnietz00 gevu rbloedige tooneelen voor.Toen echter in 1857 l
jk a1sdatvanGuinéa.Tusschen 81/aen101/zO
de Spaansche bisschoy Doz vermoord werd, N. B.gelegen, ondervindt Laag-cochinchina
deed de admiraal Rt
galtlt de Genouilly met den invloed der moessons. De warmtegraad
Spaansche hulptroepen uitManila in 1858 een bedraagt 0r gedurende den zuidwestmoesson
aanvalop de vestingwerken van dchavenstad (denregentjdvanMeit0todober)20-300C.,
'roeront nestelde zich aldaar en veroverde maar klimtgedltrende den droogen noordoost-

Saigon, waarna zjn opvolger,de schout-bj- moesson (van Octobert0tApril)op den midnachtPage,zich meestermaaktevandesterkten

dag wel eens t0t 35OC.,om des naehts tot

o? den weg naar Huë,deresidentiedesK0- 15OC.te dalen.De grootste hitte heerschter
nlngs.De krjgsbedrjven werden afgebroken in Februarj en in het begin van Maart.

door den oo1.log met China, maar in 1861
De bevolking bestond er in 1868 uit nagebragt admiraal Ckarner eene sterke bezetting noeg 1200000 Anamieten, 20000 Chinézen,
in Saigon en versloeg het leger der Anamie- 600 Europeanen,benevens eenige Alalabaren,
ten.Schoon de Koning welgeneigd was, om Tagalen, Ttlrken, Arabieren enz., en m en
vrede te sluiten: werden devi
jandeljkheden schat het aantal inboorlingen, dat er de R.

voortgezet, en achtereenvolgensvielen Mythô Katholiekeyodsdienstomhelsdheeft,op20000.
aan de Mekong,Bien-hoa tennoordoostenvan De voormallge zelfstandighpid der gem eenten
Saigon en Vinh-long in de handen der Fran- is er door Frankrjk gehandhaafd,doch de
schen,zoodat de Koning zich weldra genood- burgem eesters w orden door den gouverneur
zaaktzag,een verdrag tesluiten,waarbj de benoemd, terwi.jl het provinciaal bestuur en
3 provinciën Bien-hoa,Saigon en Mytho,be- deregtsplegingeeneaanmerkeljkeverandering
nevens heteilandPoelo-condoreaanFrankrgk hebben ondergaan.De koloniale regêring,0nwerden afgestaan.De admiraallonard werd derworpen aan hct departement van Marine
in 1863 opvolgervan den vice-admiraalde la te Parjs, bestaat uit een gouverneur en een
Grtzzl#ïlr: als gotlverneur der nieuwe kolonie, raad,t0t welken laatste de militaire commanen sloot weldra eene Overeenkomstmet Cam- dant,de chef van adm inistratie en de direcbodsja,waarbj ditrjkzichonderdobescherm- teur van binnenlandsche aangelegenheden beheerschappj van Frankrjk plaatsteen de be- hoorelz. Deze directeur heeft in de pl-ovinciën
langrjlte glaats Nam-van,bj den oorsprong inspecteursonderzich.Dezetelvan hetbestuur
van 4 rivlerarmen der Mekong gelegen,aan isSaigon,waarin dejongsteJarenbelangrjke

Frankrjl
t t0t een steenkool-depôt afstond. gebouwenverrezen zjn.DiestadisalsstapelDaar in 3 andere provinciën de( lands,Vinh- plaatsvan eenbloejendenhandelenalsstation
long, Chau-doc en Ha-tien,gedurig onlusten sroor de Ool.
logsvloot een hoogst belangrjk
voorvielen,haastte zich deadmiraalde1@ Grcl- punt.In 1867 werd er ingevoerd voor cene
dore in 1867,Om die aan hetFranschegrond- waarde van 29 en uitgevoerd voor eenewaarde

gebied t0e te voegen. Op deze wjze heeft van 34 millioen francs.In datjaarbezochten
Frankrjk aldaar eene kolonie Overweldigd, 142Engelsche,98 Fransche,9â Duitsche,40
die Op 1022 L geogr.mjlen 1200000 zielen Chinêsche,32 Nederlandsche en n0g een aantelt, zonder nOg het protedoraat Over Cam- talandere schepen er de haven.
Cochlaeus (Johann), eigenljk Dobeneck,
bodsja (1523 D geogr.mjlenmet1 millioen
een Duitsch geleerde en een hevigetegenstaninwoners)terekenen.
Vooralin Bien-hoa heeftmen uitloopersvan der van Imtker,werd geboren te MTendelstein
de oosteljke bergstreek van Achter-Tndië, bj Neurenberg in 1479.Hj waseerstredor
doch de hoogste berg der kolonie - de Ba- aan de St.Laurens-school in zjne geboortedinh of Dien-bau
verhelt œ zich slechts plaats,bekleeddevervolgenskerkeljkebetrek600 Ned. el boven de oppervlakte der zee.
O0k het gebergte is er dusmet bosschen bedekt of doorden landbotlw in beslaggenomen,
die er zich toelegt op het voortbrelzgen van
indigo, tabak, katoen, hennep, aardnoten?
suikerriet,maïs,moerbeziënboomen enz.Voor
'tovcrige heeft men er een m ild besproeiden
alluvialen bodem. Behalve de Mekong, die
zich in onderscheidene armen verdeelt, heeft
men erde rivier van Bien-hoa,dievanSaigon:
de Groote en de Kleine Vaiko enz.,en deze

kingen te Frankfort aan de M ain,te M ainz
0n

te Meiszen, waar hj domheer werd,ver-

volgens die van secretarisvan hertog A lbreeltt
rqltRaksen te Dr
alsesden,en ovi
van
rleed
den
den
d0m
lodt
ee
n

Janlzarj 1552 kanunnik
Breslau.Alstegenstander der Hervorming behoorde hj t0t de opstellers van het strjd-

schrif'ttegen de Augsburgsche Confessie,was
werkzaam bj dezamenspraak te Regensburg
en gafonderscheidenesatyrieke stukkentegen
Llltlterin hetlicht,zooals: Lutherussepticeps
wateren zjn.geschikt voor groote schepen, ubiquesibicontrarius(1529enbjherhalingl''-

terwjlslechtsde baren ofzandbankeninhare 11BockspielMartiniLuthers(1531)''enz.Van
monden eene belemm ering voorde schoepvaart zjno overige talrjkegeschriften noemen wj:
veroorzaken. De rivier van Saigûn is eehter VitaTheodoriciregisOstrpgothorum (1544)'',
zelfs bj ebbe diep qenoeg voor de grootste - en pllistoriaeHussitarum libriXTI(1549)'.
vaartuigen en heeftbp de stad van dien naam
eene breedte van 400 Ned. el.Voorts heeft
men er eene menigte kleine rivieren en kana-

Cochlearia,zie Lepelblad.
Cochlosperm um Kuntlzis de naam van
een plantengeslacht uit de familie der Theaceën; het Onderscheidt zich d00x een s-bladi-

1en,en de daartusschen gelegenelanden zjn
gen kelk,door5 ongeljkzjdigebloembladen
uitmuntend geschil
ttvoorden rjstbouw.
Het klimaat is in het algemeen ongezond

en eene 3-t0ts-hokkige zaaddoos,die even35*
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zoovele kleppen telten slakkenhuisvormig gewondene ofniervormige,in w0lgehuldezaden
bevat. Onder de soorten vindt men heesters
en boomen uit Oost-lndië en Zuid-Amerika,
zooals C. Gossypi'am Ddc. een boom , die op
de Kust van Coromandel,op Ceylon en elders
groeity s-lobbige, van boven nagenoeg Onbehaarde, van onderen viltige bladeren en in
aren geplutste bloemen draagt, welke zich

anden veroordeeld Nverd t0t eene boete van

1000 pond sterling,eenJaargevangenisstraf,
te pronk shan en verlies van zjne betrekking,van zjne waardigheid alsparlementslid
en van deBath-orde.Hetgeheelelandgeraakte
er door in opschudding, en de kiezers van
W estminster kwam en er tegen inverzet,(1001*
hem aanstonds hetmandaatvan afgevaardigde

wederop tedragen.Nadenstraftjdverscheen
reeds vöör de bladeren vertoonen,terwjlde hj wedcrin hetParlement,doch daarhj het
stam eene soortvan g0m oglevel'
t, en 0. vaderlandnietlangerkondienen,streedhj als
tindorium AïcA.,een heesteru1tSenegambië,die admiraalvoor deonafhankeljkheid van Chili
in zjnewortelseenefraajegelekleurstofbezit. en maakte een einde aan den oorlog door het
Cochrane. onder dezen naam vermel- veroveren van Valdivia (1821). Vervolqens

den wi
j:
Alezander Tltomas WJ/I Coeltrane, graaf
van.
!)f
::2#t)
z)JJ#,eendapperBritschadmiraal.Hj
werd geboren in Schotland den 14den December 1775 en trad reeds op ll-jarigen leeftjd
als midshipm an in dienst.W as ditaanvanke1jk een struikelblok voorzjne bevordering,
toch verschaftedemoed,waarmedehj eenige

ging hj in dienst van Brazilië,waark
.elzer

d0m Pedro hem t0tmarkiesvan Maranao ver-

hief@Daarnavochthj voordeGriekschevrj-

heid en keerde in 1828 naar Engeland terug,

waar hj zich wjdde aan de beoefening der
wetenschap.Koning W illem IV herstelde hem

in zjn rang van schout-bj-nacht,en dool'het

overljden zjns vaderswerd hj qaafDundo-

Fransche kapers in de baai van Algeziras nald,maarde ondervondenekrenklngk0uhj
aantastte, hem weldra het commando op de nooitvergeten.Onderde regêring van Vidoria
nSpeedy''
,eene sloep van 18 stukken.In Mei werd zjn procès herzien en zjne onschuld
1801volbragthj een roemrjk wapenfeitdoor aan het licht gebragt, waarna hj t0t vicehet veroveren van het Spaansche fregat rEI admiraal bevorderd en methet grootkrtlisder
Jamo'' op de hoogte van Barcelona.In het Bath-orde versierd werd.Belast methet0pgeheelnam hj gedllrende de 10maandenvan perbevel der vloot in de W est-lndische en
zjn bevelhebberschap op derspeedy''32sche- Noord-Amerikaansche NiaterelA, keerdehj $n
pen met128 kanonnen.Eindeljk echtermoest 1851 van dM r tertlg metden rang van admihj devlag strjken voorhetgroote Fransche raal van de Blaauwe vlag, werd eindeljk
smaldeel onder admiraal Linois, raaar Nverd rear-admiral''van Groot-Brittanje, en overweldra tlitgew isseld en bevorderd t0tkapitein leed te Kensington den 3lsten October 1860.
op hetfregat nLa raison''.Na den vrede van Hj heeft eenige geschriften,en onder deze

Amienswerd hj commandantOp deppallas'' zjne eigene levensgeschiedenis - pAutobiovan 32 stukken en maakte zich onderanderen graphy ofa seam an''- nagelaten.
meestervan hetSpaanschegaljoenrFortuna''2 Thlmm JpAl Coehrane 00n zoon van den
hetwelk veel geld aan boord had,terwjlhj vooxgaande. Hj werd geboren in 1789,omvoorts een vermetelen aanval deed op het helsde desgeljks op Jeugdigen leeftjd de zeeFransche eskader op de Garonne, waar hj dienst en w as in 1806 reeds kapitein.Nadat
J- zich in den Amerikaansc,
hen oorlog guneene corvetwegnam en 3vjandeljkeschepen hi
op het strand Joeg.Als bevelvoerder op de stig onderscheidenhad,washj geruimen tjd
rImperieuse''veroverde of'vernielde hj van gouverneur van Newfoundlandenwerdin 1837
13 December1806t0t7Januarj 1807vjftien doorIpswich naarhetParlementafgevaardigd,
vjandeljke proviandschepen. Hoewel hj in waarhj t0tdeconservatievepartj behoorde.
1806 door Honiton naar het Parlem ent w as In 1841 werd bj schout-bj-nacbten in 1844
afgevaardigd,bleefhtjOp de vlooten bewees opperbevelhebberdervloot,in Oost-lndië.Hier
door eene reeks van roemrjkedaden groote volbragthj eene wèl-geslaagde onderneminj
diensten Mn de zaak der Spaansche onafhan- tegen de zeeroovers in den Indischen Archl', maakte zich in 1846 meester van de
keljkheid.In 1809vernieldehjaan denmond pel
der Charente 10 Fransche linieschepen en
eenige fregatten, die er n0g w el beveiligd

hoofdstad van den Sultan van Bornéo, Ontving in 1847 hetGrootkruis der Bath-orde en
werden door geduchte kustbatterjen en door Zag zich in 1862 benoemd totvice-admiraal
eene zandbank ,en ontving daarvoordeBath- van Groot-Brittanje.
Aleœander .Df4zl#c,
: BalllleCocltrane,oudsten
orde.Onmiddelljk daarnabeschuldigdehjlord

Gambéer,onder wiensopperbevelhj datfeit zoon van den voorgaande.Hj werd geboren

had volbragt, van plirtverzuim , doch deze in 1813 en in 1841 door Bridport afgevaarstond bj de regéring ln gunsten werd vrj- digd naarhetParlement.InzjnboekpYoung
gesproken.Daar Coehrame tevens t0t de oppo- Italy (1850)9'ishj opgetredena1se0njverig

sitie behoorde,moesthj weldra defelle sla- voorstander van de anti-revolutionaire staatgen der wraakzuchtondervinden.MenOntdekte kunde.In hetParlementrigttehjbjherhaling
eene zamenspanning,om door hetuitstroojen zjne aanvallen tegen Palmerston en nam de
van valsche geruchten nopensden afstand van Napelsche en Oostenrjksche regéring (1850)
N apoleon de staatspapieren in de hoogte te in bescherming tegen de liberale partj.Hj
drjven,en Cocpane werd Op blootvermoe- schreef eenige romans in den trant van die
den in die regtszaak gewikkeld,methetnood- (
v1
a8n64)
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lottig gevolg,dat hj in 1814 doorzjnevj-
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te Rome.
Jokn Dll#J: Coekrane1een neefvan Aleœ- seminarium De prppaganda
Gerardws Theodorns de Opcà, een Nederander TF,p-J.
?, kapitein bj deBritschezeemagt en een beroemd voetreiziger. Te voet landschdichterengodgeleerde.Hjwerdgeboren
trok hj eerstdoorFrankrjk)Spanje en P0r- te Nieuwolda den 28sten october 1733, en
tngal,- envoortsvan PetersburgdoorSibérië zag zich na hetvoleindigen van zjnestudiën
naarKamtsjatka,en hj beschreefdezen togt beroepen t0t predikant te Harich. In eene
in zjn pNarrative of a pedestrian journey leerrede, door hem te Leeuwarden gehouden,

through Russia (1824)''. Na zjn terugkeer
begafhj zich naarAmerika en overleed den
lzden Augustus 1825 teValencia in Columbia,
toen hj gereed stond,om eenevoetreisdoor

openbaardehj zulkeverdraagzamegevoelens,

dat de classis van Leeuwarden hem van onregtzinnigheid beschuldigde;doch dekrachtige
tusschenkomst van Gedeputeerde Stten van
Friesland en van den Stadhouderraaakte een
de Nieuwe W ereld te beginnen.
Cock (De).Onder dezen naam vermelden einde aan die zaak.De Opck werd vervolgens
te Beetgum beroepen,en overleed aldaar den
wj:
Theodorus de Coek,een jverig strjdervoor 28sten October 1808.Behalve gedichten in de
deR .K atholieke Kerk inNederland.Hjwerd werken van het genootschap rKunstliefde
geboren te Utrecht den 29sten october 1650, spaart geen vljt'',gafhj uit aproeven van
eldichten,brievenenmengelzangen(1765)'',
aanvankeljkalsklerk bj eennotarisgeplaatst Bjb
en vervolgens te Rome bjhetc0lle'gie pDe - voorts de boven reeds vermelde leerrede
propaganda fde''toegelaten, zoodat hj na over Johannes XV :17,- en rDevlugtigeververloop van 8 Jaar alspriesteren doctorin gankeljkheid van den stervenden mensch

degodgeleerdheid in zjnegeboortestadterug- (1783)''.
keerde.Achtereenvolgens werdhj nu kapel- Hendrik de Coek,één der grondleggersvan
laan te Leiden en pastoorteZwolle,endaarna het kerkgenootschap der Christeljk-gereforpastoorteLeiden.Doorhetaartsbissehoppeljk meerden of- zooalszjaanvankeljkgenoemd
kapittel van Utrecht naar Rom e gezonden, werden - Afgescheidenen.Hjwerdgeborente

wi
sjhtjaldaartebewerken,datPetrwsCodde W ildervank den 12den April 1801,studeerde
t0t aartsbisschop van Utrechtwerd benoemd, te Groningen i
n de yodgeleerdheid en werd
en de Oock keerde in 1688 naar Leiden terug.
Toen echter Coddewegensoverhelling t0tJansenistische gevoelens ter verantwoording naar
Rome werd geroepen, zag de Coek zich te
Utrecht door den Paus benoemd t0taposto-

achtereenvolgens predlkant te Eppenhuizen,
te NoordlarenenteUlrum.Toenhierterplaatse
de broodbakker en ouderl
iny Jan Jaeobsz.
B eukema hem Van onregtzinnlgheid beschuldigde,wierphj zich geheelen alin dearmen

er orthodoxe jartj en jverde metkracht
lisch vicaris, terwjl tevens de betrekking d
van aartsbisschop aldaar reedsvoor hem be- tegen het gebrulk derEvangélischegezangen.
stemd was.Daar de nuntius te BrusselCodde Nu kreeg hj grootentoeloop uitGroningen,

vruchteloos zochtte bewegen,0nade Cpckt0t Friesland, en Drenthe, doopte kinderen uit
zjn provicarisaan testellen,ontstonderver- naburige gemeenten en nam van elders leerwarring, daar de Coek in 1700 beval een lingen Op zjne catechisatiën.HetClassicu l
jubilê afte kondigen:en deondervicarissen bestuur van Middelstum deed hem in 1822
van Coddezjngezag nleterkenden.DeStaten met zachtmoedigheid vermanen,doch te ver&t
zczner teUitbemoeiden zich er mede,Omdatin de Pause- geefs.De predikantJ.M eyer .
huizen en &. Benth'em Ad##1./v.
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dat de Nederlanden in hetbezlt der ketters gaven waarschuwingen tegen hem uit,doch
waren (ab haereticis occupantur),en in een de Cock antwoordde met het geschrift rVerplakkaat werd bepaald,dat geen vicarishier dediging van de ware Gereformeerde leer en
te lande zotl w orden erkend, dan die door van de wareGereformeerden,bestreden en ten
gecommitteerde raden z0u toegelaten wezen, toon gesteld door twee zoogenaamde Gereforzoodatde Cockvan zjnvicariaatwerdontzet. meerde leeraars,Of de schaapskooivan ChrisTlen de Cpck daarna in eene leerrede be- tusaangetastd00rtweewolven (1833)''.
Nadathj in 1833 nogmaalsdoorhetClassileedigende uitdxukkingen Jegens de Staten gebruikte en verkondigde,dat menaanzoodanig caal bestuur van M iddelstum gewaarschuw d
plakkaat niet m oest gehoorzam en, werd een NVaS, zag hj zich metbehoud van zjn tracbevel t0t gevangenneming tegen hem uitge- tem entin hetdienstwerk geschorstjtotdathj
n en zjngeschritttegendetwee
vaardigd, en toen hj ter naauwernood ont- schuldbeledeher
Coek
snapte, beloofde men eene premie van 3000 predikanten roepen Z0u hebben.
l'iep zich Op het Provinciaalkerkbestuur,
Fulden aan elk,die hem in de handen der be
dat in 1834 zjn vonnisverzvvaarde,door de
Justitiebragt.
jaar zonder tracteDe Cockbegafzich naarEmmerik,waarhj schorsing te bepalen op02
t0t kanunnik werd benoemd, in 1706 naar ment.Daar hj echter 0n0 voorrede schreef
Keulen en vervolgens naar Rome, waarhj V00r e0n boekske Vall Jaeobus Klok,tegen
in de onmiddelljke nabtjheid van den Paus de Evangêlische gezangen gerigt, terwjlhj
a1s diens kamerheer en eerste geheimkapel- later zelfeen boek uitgaf,getiteld rDezoogelaan aanzienljke kerkeljke waardigheden naamde Evangélische gezangen, de oogappel
bekleedde,en in Januarj 1720 Overleed.Hj der vervoerdeen verleidemenigteenderSynoheefï eenige boeken geschreven,en hethand- dale Hervormde Kerk?ja zelfsn0g vansomschrift van zjne rDemissioneBataviaelibri mige godskinderen ult blindheid, en omdat

jnharer
XV'', bevindt zich in de boekerj van het zj drtmkengeworden zjndoordenwt
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hoererjen,nadern0g getoetst,gewogenente
ligt bevonden,Ja strjdig metalonzeformulieren van eenheid en Gods woord (1835)'',
werd hj den 29sten Mei1834 at
kezet.Hj be-

liam, een derde broeder stond lateraan het

hoofd eener spinnerj in Frankrjk, vexloox
haardoorbrand,en vestigdevervolgenszjne
fabriek in de Pruissische stad Guben,alwaar
riep zich Op de Synode,en deze gafhem n0g zj thans nog bloeit.Joltn ontwikkelde zjn
6maandenbedenktjd.Despanningnam echter njverheidstalent Op eene breede schaal door

t0e doordien H endrik P eter ScFzplfd,predikant ill 1816 met James te Seraing fàbrieken te
te Doeveren, Genderen en Gansoyen, zich bouw en welke een kapitaalvereisc,
hten van
aan de zjde schaarde van de Coek en den 16 millioen fkancs.Dââr vond men eene malzden October) staande op een boerenwagen, chinen-fàbriek, eene fàbriek van stoomketels,
te Ulrum eene leerrede hield.Den volgenden pletwerken voor plaat-jzeren voorspoorstaZondag wilde de Coek in de kerk de dienst ven, een hoog-oven, 16 puddel-ovens, vele
W aarnem en doch Tverd hierin verhinderd, vl
am-ovens, eene smederj met80 vuurhaam
'naar 00k de predikant TG% der Helm Van ande
den,re
eene
erkpl
aat
s ,voor
voorwtee
kena
ars
2 modeleurs,00n0
Niekerk,die erz0u preêken,k0n wegensden
steenkolen-groeven,
toeloop den kansel niet bereiken. De Cpck eene erts-groeve enz.Dewerkzaamheden werbeklom nu eene kerkbank 0n las er eene den er volbragt door 2500 arbeiders en 22
acte van afscheiding voor,geteekend door 53 stoom machines met Omstreeks 1000 paardenUlrummers,waarbj zich aldeleden van den kracht.Alen had erwekeljks80 t0njzeren
kerkeraad bevonden.Daarvan werdenafschrif- 70000 francsvoor arbeidsloon noodig.In 1825
t
enrke
ge
zonden aan de regêring en aan de verkochtJames zjn aandeel aan W illem 1,
ke
ljke
besturen, vervolgens ging de Coek koning der Nederlanden,die de onderneminvoort met prediken in de schuren der land- gen van Johm met kracht Ondersteunde, en

bouwers,doch werd den Qosten Januarj 1835 begafzich naarAken,waarhj den8stenMei
van'zjn predikambtOntzet.Eene compagnie 1837 overleed.

soldaten zorgde.voor de rtlst te Ulrum, en
D00rdeomwentelingvan1830leeddezegrootde Cock kreeg daarvan 12 man in huis.Later schenjverheids-inrigtingaanmerkeljkeschade,
Nverd hi
j door de regtbank te Appingadam maax zj herstelde zich glansrjker dan Ooit,
veroordeeld t0t 150 gulden boete en 3 maan- toen Joltn in 1833 eigenaar der geheele zaak
den gevangenis. Vervolgens begaf hj zich w as geworden. 11i
j deed Op 0en groot aantal
naar Smilde, werd in 1837 leeraar der afge- plaatsenbinnenenbuiten Belgiëonderscheidene
scheidenen te Groningen en trok overalrond, fabriekenverrjzen,nameljkkolenmjnentjzem
om nieuwe gemeenten te stichten en kinderen smelterjen en machinen-fabrieken te Luik,
l-Benoît, Verviers, Aken, Decazeville
te doopen.lIj overleed te Groningen den Va
,
14den November 1842.Behalve bovengemelde Bezèche, Pdersburg en elders, - spinne-

geschriften heefthj een aantalandereopge- rjen te Luik!Namen,Spa,Aken en St.Desteld, die van 1834 t0t 1836 te Veendam

nis,lakenfabrleken in KotbtlsenPolen,voorts

zjn uitgegeven; Van deze n00m0n wj@ eene glasfabriek,eene pagierfàbriek enz.,te
XErnstige en halteljke toespraak aan mjne zam en ongeveer 60 verstlhlllende inrigtingen
landgenooten in deze zorgvolle en droevige tot zelfs in Surinam e. Daarenboven was hj,
dagen, vooral m et betrekking t0t hunne
eeuwigebelangen,''- nN oodigew aarschuwing

een van de stichters der Belgische bank. D e
toestand van België in 1838 schokte echter
en tegengift tegen het gruweljke boek,de hetvertrouwen op de ondernemingen van Joltn

dweeper getiteld enz.'', - en rvriendeljk Opckwïll,zoodathj zich weldra ingeldeljke
antwoord aan den kleinen vriendenkring,die, ongelegenheid bevond en eene vereffeningvan
belangstellend in deszelfs eeuwig heil: mj zaken onvermjdeljk werd.Den 12den April
openljk de vraaq gedaan heeft:pOp welken 1839 w erd de balans bekend gem aakt, die
grond de verpligtlng der Gereformeerden rust eenactiefvan bjna 26millioen en eenpassief
om heden ten dage precies z00 te moeten ge- van bjna 18millioen francsopleverde.Nugaf
looven,a1s in 1618 en 1619 isvastgesteld.'''' hjlast,0m,t0tafdoeningvanhetverschuldigde,
Zjn zoon Heleniusde Cpcà,tredendein de al zjne fabrieken en goederen teverkoopen,
voetstappen zjnsvaders,isthanshoogleeraar behalve die teSeraing.Daarna begafhj zich
aan het seminarium der Christeljk-Gcrefor- naar Rusland, om er op last der regéring
meerden te Kampen.
nieuwe njverheidswerkplaatsen te scheppen,
Cockerill(John),eendervermaardstenj- doch hj overleedop deterugreisteW arschau
verheidsmannen onzer eeuw,werd geboren te in 1840)zondereen erfgenaam van zjngenie
Ha
slington in Lancashire u? den 3den Augus- na te laten.Hj iseen reus Onder degroote
tus 1790. Niet lang na zpne geboorte begaf mannen der Europésehe njvexheid.
zjn vader zich naar Verviers,om er spinCockney iseeneoveroudebjnaam vande
machines te vervaardigen,en vertrouwde het bewoners van Londen.Hj komtreeds voor
kind aan de zorg van bloedverwanten toe. in de 12de eeuw.Daar de hoofdstad van EnIleze echter verwaarloosden zjne Opvoeding, gelandbj pluilekkerland''vergelekenwerden
en John begaf zi
ch op lzjarigen ouderdom ditin hetEngelsch dennaam draagtvan rLand

desgeljks naar Arerviers,waar hj met zjn of Cockeign tcoca,
gllel''
, is die bjnaam vervader in dezelfde fabriek werkzaam was.W e1- moedeljk hiervan atkomstig.
dra Ontving hj metzjn ouderen broederJa- Cocles (Publius Horatius) wasderedder

-:: van hunnen vader de noodigegelden,om van Rome,toen Pornenna die stad belegerde,
zelve eene fabriek op te rigten te Luik. TFU- om erhetgezagvan den verdreven Tarq'
tdnilœ
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te herstellen.Met &
VN CI, Lartiu en Tifl: geboxen te Leiden in 15:5.Ilj studeerdea1Herminiu verdedigdehj debrug overdeTi- daar en werd in 1601 buitengewoon en een

berteaen denovermagtigen vjand,totdatmen
haar had afgebroken, waarna hj zich met
zjnemakkersin den stroom wierp enbehotlden deoverzjdebereikte.HetdankbareRome
schonk hem zooveelland a1shj op één dag
k0n om ploegenz en deed terzjnereereeen
standbeeld verrjzen.
Cocon is denaam van hetweefsel,waarin

JaardaarnagewoonhoogleeraarindeHebreeuwsche taal, doch daar hj zich Mn de zjde
der Remonstranten schaarde,zag hj zichin
1619 van zjne betrekking veratoken.Zelfg

nam men hem in hechtenis, toen in 1623
een aanslag op het leven van prins Maurit.
g
Ontdekt was,doch kortdaarnawerd hj ont-

slagen.Zjn stertaar is Onbekend,maar h'j

de larven der nachtvlinders zich inspinnen leefden0g in 1625.Van een aantalLatjnsche
vôör het verpoypen. Het bestaat ui
t dunne werken,door hem in het lichtgegeven,noe-

draadles,die ult een sljmerig vochtworden men wj:pNotaead Grammaticam Hebraeam
gesponnen, hetwelk in de lucht verhardt. MartiniNavarriMorentini(1612)'',- en pH0Vooralspreektmen vandecoconsvandezjde- seas prqheta HebraicéetChaldaic'
é cum (
hpliciverslone LatinaetcommentariisHebraids
rups(zieonderditwoord).
Cocos,zie Kokos.
trium (bdissimorum judaeorum ete.(1621)'.
Coeytus wasin de dagen der Oudheid de
Jan, Adriaan en Gqsbert '
px der Coe:,
n= m van eene rivier bj het meerAvernus stichters van de godsdienstige secte?waaraan
in Campanië,van welke men verzekerde,dat men den naam gafvan die der C01le'giantenof

zj in de Onderwereld ontsprong. 00k een Rjnsburgers.Alle drie warenleerloojers,de
stroom deronderwereld,een arm van deStyx, eersteteOegstgeest,detweedeteRjnsburgende
wordt bj deoudeGrieksche dichterszöö ge- derde te W armond.Toen de Remonstrantsch-

noemd.

gezinde predikanten vervolgd Averden on Z@
M@
Coda , een Italiaansch woord, hetwelk zich niet met de regtzinnige Hervormde leer
staart beteekent.is in de Italiaansche proso- konden vereenigen, hielden de drie broederg,
die de terzine,welke vooralin koddigedicht- bjgestaan door zekeren Tl
teuni.
n Cxl:Ji.
s#ep,
stukken we1eensaan de sonnet wordt toege- een visscherte'sHage,zamenkomsten,waarin
voegd.De eerste zevenvoetige regelder coda eenigehoofdstukkenuitdenBjbelvoorgelezen

rjmtmetden laatsten regeldersonnet,ende werden,terwjl daarnaeen ofmeerder= n2volgende rjmen onderling.- In demuziek wezigen optraden,om Opeenestichteljkewjze
is coda hetaanhangsel, dat t0trefrein dient, te spreken.Ditbevielhun zôö goed,datzj
of aan het geheeltoegevoegd is,om hieraan bj de predikanten niet ter kerkekwamen.
fene betere ronding te geven.
Allengs openbaarden zich bj hen en hunne
Codde.Onderdezen naam vermelden wj: aanhanqers eigenaardige gevoelens en gebruiPieter Codde ofPetru Coe cel.
v,aartsbis- ken. Zp beweerden,even als de Doopsgezinschopvan Utrecht.HjwerdgeborenteAmster- den van dien tjd,datde Christen geen overdam den 27sten November 1648,studeerde te heids-ambt mag bekleeden en geen oorlog
Leuven,hield er voorlezingen overde wjs- voeren,verwierpen den kinderdoop endienden
begeerte en reisde vervolgens naar Frank- den doop t0e bj onderdompeling.
rjk.Hj wasvoornemens Om zich naarItalië
Code van het Latjnsehe codeœ beteekent
te begeven,toen deaartsbisschop van Utrecht %vetboek of verzameling Van wetboeken.Het
Joâaxnes 1)Js Neereasselhem terugriep en hem onbeschreven of costnmor regt wordt langzate Huissen in zjnewoning opnam.Hj werd merhand geseltreren regt, dat is: eene wet.
eerst diens ondervicaris en daaxna diens op- Verschillende punten,een en hetzelfde onder-

volger (1689).Nadathj 10Jaar zjne betrekking met loFeljke zachtmoedigheid had waargenomen, werd hj van Jansenismus beschuldigd en naarRome geroepen,waarhj in een

werp betrefende,worden aehtereenvolgensbj

Onderscheidene wetten geregeld.Door 'tgemis
aan het noodige onderlinge verband tusschen

de gereyelde stolen ontstaaterdikwjlsduis-

geschritt, getiteld rDeclarationes super plm-i- terheid ln het regt,onderlinge tegenspruk in
bus, quae tam ad ipsum tam ad Hollandiae de wetten,gemisaan eenheid en vastheid van
m issionem pertinent, interrogationibus etc-'' beginselen.De t0t n0g t0e verspreide w etten
rekensehap gafvanhetwaarnemenzjnerhooge worden nu in onderling verband gebragt,en
bediening.Niettemin Werdhjin1702in zjne vereenigd in codes of wetboeken.Napoleon 1
betrekking van apostolisch vicaris zonder bj- heeftop dit punt zeer groote verdiensten.De

voeging van redenen geschorst,en toen hjin
1703 te Utrechttorugkwam,vond hj e1
*niet
weinig verwarring,daal'degeesteljkheidvan
zjn aartsbisdom de Coek (zie onder dezen
naam) niet als opvolger wilde erkennen.
Hj onthieldzich echter,uiteerbiedv001
'den
Paus, van de uitoefening derbisschoppeljke

wetten,regelendehetburgerljk regt,heefthj

verzameld in den Code Napoleon) die op de
burgerljkeregtsvordering in den Codedeprocéd'
ttre t/ïrïld, die rakende het handelsregt in
den Code de Commerce, die op de strafvordering in den Code de.pr0cJ#??zaY eriminelle,en
die, waarin het strafregtwas vervat)in den

w aaxdigheid en gafin 1706 eene pD ec.laratio

Codepenal.Deze vjf wetboeken zjn de beapologetica''in hetlicht.HjOverleedalsamb- kende Cinq Code8.
teloos burger te lltrechtden 18den December
OnderdeIlkit Op&dbegrjptmen,behalve
1710, door alle welgezinden geacht en diep deze vjf,de eltartre,de wetten ûp hetkiesbetreurd.
rdgf en op het bosckwezen, Code lledoral en
Willem rJs der& ##:of'GyiléelmwnOp##ce$f#, Code J'
t
zredfier. De meest bekende dezer
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Codes is de Code cz'
tW of Code Napoleon.De sylvestre .
Pv-yA.
,desgeljks op deMolukken
Fransche Constitutie van 1791,hetgemisaan te vinden, waarvan de basteene purgérende

eenheidvan regt,dattotopdientjdbestond,
gevoelende,steldevast,dateréén burgerljk
wetboek voor het geheele rjk zoude zjn.
Cambaeerès diende de daarop betrekkeljke
wetsontwerpen eerstbjde Conrentie,laterbj
den Raad rczlVjfltondcdin.Hetwerk!daar

werking heeft.
Codlciliseigenljk eenklein,metwasovertrokken tafeltje,waarvan de Romeinen zich
t0tbriefschrjven bedienden.In hetreytheeft

het de m eerbeperkte beteekenisvaneenesool.t
van uiterstew ilsbeschikking,op zich zelfstaand
onafgedaan, werd door de Consuls weer 0p- of'a1s aanhangsel van een bestaandtestament,
gevat.In 1800 werd eene commissie van de doch,in elk geval,minder formeel.Het regt,
bekwaamstejuristen belastmethetwerk der om den uitersten wilin eodieillite openbaren,
zamenstelling van datwetboek.
kwam tentjdevankeizerAugttst'
t
b.
gingebruik,
ond
st
vs
oo
end
n earbeid vonden vooral ten behoeve van hen,die door verhuizjDe
ingr
de
to
tofdu
verrhguenn
lde
afzonderljke zing paar deprovinciën nietin degelegenheid
ordonnantièh, in het eostl
anier IY-CJ en in de waren, om een testam ent te m aken,tbrmeel
werken derberoemdeJuristendervorigeeeuw, volledig naar het strenge regt: immers het
zooals van Toullier, Troplongtenz.Na her- noodig aantalgetuigen,dieRomeinscheburgers
hMlde Omwerkingen en herzienlngen werd op moestenzjn,wasdikwjlsmoejeljktevinden.
21 Maart 1804 de Code Cï/lï/desJrczwcï.
sat'
- Een codicil is dus een m inder tbrmeeltestagekondigd,onderhetKeizerrjk CodeFlzp/dt
?zl ment; het stuk moet evenwelnietopqemaakt
genoem d,sedert de restatlratie w ederom Code zjn in de m eening en met de bedoellng,dat
Ciril geheeten, doch onder den voorlaatsten het als testam ent zal gelden.W anteen niet
naam n0g algemeen bekend. De kortheid en voltooid testam ent zalnietals codicilgelden,
helderheid van stjlen voorstellingmakenhet tenzj de eMater aan dat onvoltooide stuk de
t0t een m odel van een w etboek.D e verove- clausltla eodilillaris hebbe toegevoegd,waarin
ringen van Napoleon bragten het in andere hj verklaart dat,zoo hetstuk nietalstestalanden over, waar het n0g geldt, ofalthans mentkan gelden,hetzjn wensch is,dathet
ten grondslap is gelegd aan de laterewetge- toch a1s codicilkrachtzalhebben.M en Ondervingen.Z0olnBelgië,Rjn-pruissen,verschei- scheidt yeschreeene 011 mondelinye codicillen;
dene Zwitserschekantonsen in 0nsLand.O0k zj kunnen opgesteldwordenzooweldoorhem ,
eenige Amerikaansche Staten namen het ge- die reeds een testament gemaakt heeft, a1s
door hem ,die zonder uiterste wilsverklaring,
wjzigdover.
Codex is oorspronkeljk s'
SJtTJt?, is overleden. De laatste soort
tam,hethout, ab QJd.
dat onder den bast van een boom zit.Vôör treedt geheelin de plaats van een testament:
de uitvinding van het papier schreefm en op de eerstehangen zamen m et,en Ontleenen hare
houten tafeltjes, met was overtrokken, die, kracht aan het testam ent.In een codicil kan
w anneer ze beschreven waren, in den vorm de testateur niet,zooalsin eentestam ent,eene
Van een

boekbjeengevoegden codeœgenoemd regtstreekscheontervingschrjven;hjkangeene

werden. Na de uitvinding der boekdrukkunst
bleefcodex debeteekenisvaneengrootboekbehouden.Geschreveneoudeboeken van welken
omvang ofvan welken inhoud o0k,bleefmen

voorwaarde aan het daarin geschonkene verbinden, noch aan den eens gestelden erfgenaam eenen anderen daarin substituéren.Het
is geoorloofd, om m eerdere codicillen te m a-

nodeœheeten,metbjvoegingsomsvanhetwoord ken, mits zj geen onderling strjdige beschikkingen bevatten. De te vervullen fbrm averzameling van wetten: gewoonljk wordt liteiten zjn veelminder omslagtig) dan die
ereen bjvoegeljk naamwoordbjgevoegd,ont- bj deformeeletestamenten.
leend aan den naam van hem , die t0t de
Codincatie. Het regt wordt geboren uit
verzam eling der wetten bevel gaf,ofdie de degewoontederburgers,om bjdemeestvoorwetten heefttlitgevaardigd,00k w elaan den komende handelingen,die van invloed zjn op
mannscriptu .- In reytenbeteekentcodexeene

inhoud der wetten,a:n de stof,die doorhaar den toestand van hun persoon en van hun
wordtgeregeld.Demeestbekende in het R0- verm ogen, zekere vorm en in aehtte nem en,
meinsche regt zjn Codex Theodosianus,C. en aan die handelingen zelve zekere vaste
Hermogenianus,deC.Gregorianus,endeC.Jus- gevolgen te verbinden. Bj geschillen Over
tinianeus.De laatste:meestalkortweg Codeœ dergeljkeonderwerpenneemtderegterinzjne
genoemd, is het deel van het CorpvsJ'
v'
ri#, uitspraken de bestaande gewoonten in achtj
dat in rang en gewigtop dePandecten volgt: en handhaaft en bestendigtze alzoo.Die vonhet is verdeeld in twaalf boeken, en bevat nissen worden aldus zelve eene nieuwe bron
debeslissingen derRomeinsche Keizers t0t op van regt; de ingezetenen en de regter nemen
den tjd van JustinianusOver onderscheidene ze bj later voorkom ende gelegenheden als
onderwerpen van wetgeving en regtspleging. rigtsnoer aan. De regtervervulttegeljkertjd
Codiaeum is de naam van een plantenge- n0g de taak van wetgever. De behoelte aan
slacht uit de familie dex Rntaeeè'
n en Omvat geschreven regt begint zich h0e langer h0e
op boomen geljkendeheestersin oost-lndië. sterker te openbaren;de vereeniging vanregtVan de soorten noemen wj C. cFzrydoyfïczf- spraak en wetgeving in ééne hand wordthinSpe-, die in Achter-lndië en op de M olukken derljk voorhettoenemendverkeerin demaatte huis behoort, ruim 2 Ned.elhoog w ordt schappj, en belemmert de ontwikkeling der
en in bast en w ortels een m iddel oplevert vrjheid van hetindividu.
tegen stoornissenin despjsvertering,- en C. In de 13de 14de en 15de eeu.v yvexden in
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Europa verscheidenehoofdonderwerpen vanhet
regt geregeld bj ordonnantiën;de wetwordt
dvoor die onderwerpen op den duur de hoof'
bron van het regt.Z00 vinden we onderscheidene deelen van hetpubliek en privaatregt in

eene onbuigzaamheid en duurzaamheid voor

afzonderljkewetten,publicatiën?ordonnantiën:
statuten,handvesten en keuren behandeld.Die
behandeling isgeheeloccasioneel;van tjdt0t
tjd,naarmatedebehoettedaartoedringt,regelt
de wet een nieuw onderdeel van het regt.
Een grootgebrek van dezewjzevan wetge-

ontwikkeling,waartoe hetregtzich lnmiddels
heeft verheven, dan Ontstaat er eene botsing,

boek)(zie Code),- en diewerkzaamheidvan
den wetgever noemt men eodjpeatie.Het is
natuurljk, dat het codifcéren, zooals alle
pogingen om eenheid,orde en vastheid in de
verschjnselen der maatschappj te brengen,

regt bj alle besehaafde natiën gecodiiceerd

korteren oflangeren tjd,die voordeontwikkelingdesregtsnadeeliy is.Wordendewetten
en wetboeken niet tjdlg herzien en in over-

eenstemluing gebragt met hetstandyt
lnt van

een strjd tusschel
z het regt,zooalshetleett
in het bewustzjn der ingezetenen, en het

regt, dat in de w et is geschreven. Daarom
moet de w etgever naast de wetruimte laten
ven is,datergeen systeem in dewettenkomt: voor de andel*e bronnen van hetregt;deregt'tverschilin debeginselen,veralzderljk naar spraak, de wetenschap van de beoefening van
tjd en behoeftentwaarvan de wetgeversuit- het regt en de gew oonte. H et gecodiiceerde
gaan,brengtmede,dathetverband derdeelen regt is van zelfvast,onbuigzaam qhet wordt
bljft Ontbreken;dat er strjd,duisterheid en ligtverouderd;het regt buiten de wet is verderhalve onzekerheid des regts in de wetten anderljk naar de toestanden en debehoelen
bestaan.Naarmatehetaantalwettentoeneemt, dermaatsehappj;hetontwikkeltzichenwordt
Avordt de chaotische verwarring grooter. Ntl Onophot
ldeljk Op nieuw gevormd.Om aandie
begintmen deverschillendewetten,diebetrek- behoefte,dathetnieuw geboren regt in overking hebben Op dezelf'dematérie van hetregt, eenstemm ing moet gebragt w orden m et het
te schiften, te zuiveren,te vereenigen in de gecodifceerdo regt, te voldoen, vaardigden
beginselen, waarop ztjrusten, en bjeen te de Romeinsche K eizers de Norellen uit. In
voegen in eene algemeene w et Ofin een wet- deze eeuw zjn de hoofdonderdeelen van het

geworden in Grondwetten, wetboeken van

burgerljk-,handels-,strafregt,enandere.Eene
derjongste Codiflcatiesin onsLandisdieder

wetten 0P de grondbelasting ill de w et van
het meest voorkomt in die perioden der ge- 26 Afei1870 (Stb.82).
schiedenis,waarin heteen magtigvorstgelukt,
Codrington (Edwa
i rdt eenBritschadmiom meerdan één land onderzjnealleenheer- raal,w erd geboren n 17t0 en trad reeds in

schappj te brengen.Z00 is het Romeinsche 1783 alsmidshipman in dienstbj demarine.
regt gecodiiceerd onder de lfeizers; vooral In den sl
ag bj Trafalyarvoerde hj alskapiJwstinianlts heeft aan dit werk Op verdienste- tein bevelover het linleschip porion'',in1809

ljke wjzezjne krachten besteed.

Decodiicatievan hethedendaagschepubliek
en privaatregt dateert sinds de regéring van

nam hj deelaan den aanval()
/ Vlissingen
en hielp vervolgens Cadix verdedlgen.In 1814

werd hj sohout-bj-nachten diendeonderadNapoleon 1.Zjne Codeshebben in demeeste miraal Cochrane in Am erika)en in 1825vice-

beschaafde Staten van Europa en van Amerika admiraal. Als bevelhebber der vloot in de
t0t een navolgingswaardig vnorbeeld gediend. Middellandsche Zeesloothjeenwapenstilshnd
Men heeft de voordeelen der codiEcatie wel metIbrahim-pasja,welkedoordezengeschoneens te hoog geschat, en bj hetvaststellen den w erd,w aarna Codminyton,belastm et het
der wetboeken diensvolgens soms gehandeld, opperbevel Over de vereenigde Engelsche,

alsofallestrjd,duisterheid en Onvolkomenheid Russische en Fransche vloot, bj Navarino
aan den vjand eene geduchte nederlaag toebragt.Moedig stond hj Ondereen moorddadig vuur op hetdek van zjnadmiraalschip,

in de w etten vermeden en Op den duur afgesneden konden woiden. Men beproefde om
allesin dew etten teregelen;Om allegevallen,
die zich konden voordoen tevoorzien envooraf
te beslissen. De w etten kregen daardoor een
laakbaren en nadeelig w erkenden omvang:de
bron van hetkwaad,datm en wildeOpheffen,

Om m etkoele beradenheid de bewegingen der

schepen te besturen.Hj werddoorFrankrjk
en Ruslandmeteerbewjzen overladenen met
de Bath-ordeversierd.Inmiddelsw ashetTory-

werd daardoorJuistgevoed.De wetgevermoet ministérie hem weinig genegen, zoodat hj
zichinzjneuitspraken beperkentothetstellen w eldra door een anderen opperbevelhebber
van principes, vervat in een krachtigen, dui- vervangen werd (1828).Doch na de troonsbedeljken,kernachtigen,eenvoudigen stjl.He1- klimming van Willem IV werd hj in zjn
derheid en kortheid zjn deeerstevereischten vaderland Op eeneregtmatigewjzegehuldigd.
eenerwet.Zj kan nietafdaleninbjzonderhe- In 1831 voerde hj beveloverdev100t,die
den, zonder schade te doen aan haar eigen vöör Lissabon kruiste,en van 1832 t0t 1840
doel;hetbevorderen derregtszekerheid.Han- washj 1id vanhetParlementvoorDevonport.

delt de wetgever anders,dan maakthj zich DaarnawerdhjcommandantvanPortsmouth,
schuldig aan de schadeljke dwaling,datde en Vidoria benoemdehem t0tkamerheer.Hj
wet voor allevolgendetjden nietdehoofd-, Overleed als admiraal der roode vlag op den
maar de êénige bron van 'tregtkan en moet 28sten April1851.- Zjn Oudsten zoon W ilzjn.Het nadeelder codiicatie doet zich dan Dtz- Joltn,geborenin 1800,nam dienstbj de
ook sterker evoelen,dan noodig is.De. codi- landmagt,en bevond zich in 1854 alsgeneEcatie nameljk incorporeert het regt in de raal-majoor in de Krim ,waar hj deelnam
wetten,en geeftdaaraan vastheid)maartevens M n de gevechten aan de Alma en bj Inker-
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man en na het ontslag van Sypson dezen
Grooten roem verwierfhj,toenKeizersweert
opvolgde als Opperbevelhebber der Britsche in 1609 doorI'rederik,keurvorstran Brandentroepen.Na zjnterugkeerwerdhjv0orGreen- J> .t
?, belegerd en door het volgen van zjn
wich lid van hetParlement,doch aanvaardde raad in 2 dagen veroverd w erd,en vooral
ill 1859 de betrekking vangouverneurvan Gi- toen doorïjn beleid00k Bonn in korten tjd
braltar,en werd in 1863 benoemd t0tgeneaal. in handen van den Keurvorstviel.Hieropdeed
Codrus, de laatste koning van Athene, deze hem het aanbod,Om bj hem alsgene-

was een zoon van M elanthus.Bj een inval raal-majoorin diensttetreden,doch Coel
toorn
der Doriërs (1068 vöör Chr.
) verklaarde de bleefaan zjn Vaderland getrouw.
godspraak, datde Atheners dan alleen zouIn 1690 was hj alsbrigadierbj den slag
den zegepralen, wanneer hun Koning door van Fleurus.en werderbjkansdoordenvjand
den vjand gedood werd. Codrus,willig om gevangen genomen. Afgunst berokkende hem
voor zjn vaderland zjn leven ten ofl'
er te intusschen miskenning, doch toen Willem III
brengen, begaf zich, a1s een landman ver- zulks vernam, plaatste hj den bekwamen

momd, in het vjandeljk leger,beyon erte vestingbouwer aan hethoofd van een regiment
stxjden ensneuvelde,waarnadeDorlërsweg- en zond hem naar Namen,om deze stad te
trokken. Onder voorwendsel, dat niemand
waardig was,de plaatsvan den edelen Codr'tœ
te bekleeden, herschiepen de Eupatriden de
monarchie in een gemeenebest,waarinM edon,
een der zonen van Codrus,v00rlevenslangals

archon benosmd,hetbestuurin handenkreeg.
Coëm ciènt noemt men in de wisltunde

een gegeven ofstandvastigen factor van eene

onbekendeofveranderljkegrootheid.Van aab
#.y,cz,bjvoorbeeld,zjna,bencdecoëëciënten.
W aar zulk een factorOntbreekt,isde eenheid
de coëëciënt.

versterken. Coeltoorn bouwde er een fort en

verdedigdehetnog onvoltooidin 1692metde
grootste dapperheld tegen de Franschen,hoewe1hj zich eindeljk gedwongen zag t0tde
overgave. De beroemde belegeraar Vauban,
dien hj genoodzaakt had t0t zevenmaalt0e
zjue batterjen teverplaatsen,preestrouwens
zelfhoogeljk deverdedigingswerken,en CoeFzt
mrzl werd bevorderd t0t sergeant-majoorgeneraalder infanterie.
In 1694 werktehj medet0tdeverovering
van de vesting Hoei, welke in 10 dagen be-

Coehoorn (Menno,baron van),een uit- magtigd werd, en in het volgendejaarbestekend Nederlandsch vestingbouwkundige, haalde hj grooten roem door de inneming
vermoedeljk gesproten uiteen Zweedsch ge- van Namen,waar het kasteel eerst doorhem
slacht, dat met koning Ckristiaan 11 van zelven en later door Vauban z00 versterkt
Denemarken herwaarts was getogen, werd was,datdezeOp depoorthaddoenschrjven:
Het kan we1 overgegeven, maar nietovergeboren op Lettinga-state onder Britsum in
1641.Toen zjn vader vervolgensverhuisde wonnen worden''. Om dit t0t onwaarheid te
naar Bergumer-Bosch,had hj erOp deheide maken,trok hj over de Sambreen maakte
eene gunstige gelegenheid, om aan Menno zich meester van een klooster,vanwaar hj
onderrlgtte geven in den vestingbouw ,in het de linie van Vaubanin den rug k0n aanvallen
Opw erpen van wallen, het m aken van l00p- Deze linie m oest volgensden ontw erper 6000
graven, het aanleggen van mjnen enz.,zoo- man kosten, en Coa oorn overmeesterde haar
dathj daarinweldra eeneverwonderljke be- met een verlies van slechts 200 dooden.Toen
drevenheid aan den dag legde.Hj Oefende beschoothj verm eld kasteelm et 166 kanonzich voorts aan de hoogeschool teFraneker nen en 55 mortieren, zoodatdetalrjke bein de w iskunde, en prins H endmik Ccyïzzlïr, zetting zich w eldra overw onnen m oest verstadhouder van Friesland,benoemdehem reeds klaren. Dat heldenfeit werd met verbazing

op dien Jeugdigen leeftjd totkapitein,waarna
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laterin develdslagen bj Senef,Casselen St.
Denis doormoedenberadenheidonderseheidde,
zoodat hj weldra bevorderd werd t0tkolonel
van 2 batallons voetvolk.Bj hetbeleg van
Grave spreidde hj eene Ongemeeneschranderheid ten toon, daar hj do belegeraars over
biesbruggen over de gracht naar het glacis
voerde en hier gebruik maakte van de door
hem uitgevondene draagbare Coehoorn-mortieren (zie onderdezen naam).In 1682geraakte
hj in twistgeschrjfmet den kapitein Lolli.g
Paen Over de versterking van den vjfhoek,
en 1t)iL
* die gelegenheid schreefhj zjne uit.J
muntende pverhandeling Overde versterckinge

gehoord: de Keurvorst van Bejeren schonk

hem 5stukltengeschut,en W illem fTTbenoem de
hem t0t ltlitenant-generaal der infànterie en
t0t ingenieur-generaal der fortifcatiën, hem

tevensvereerendemeteenaanzienljkregiment

Hollanders.H etVroegord00rhe:;aangevoerde
regimentwerd aan Zjn Z00nt00g0WeZ01
3,d0Ch
Coa oorn sloeg ditaanbod afwegensdenJeup
van
de
n
be
guns
t
i
gde
e
n
be
toonde
digenleeftjd
0ok in andere opzigten zjne onbaatzuchtigheid, waarna hem de herstelling der vesting-

werken van Namen werd opgedragen.Terwjl
hj zich hierbevond,trol
t hj naarGivet,om
er dewelvoorzienemagazjnen derFranschcn
metgloejende kogels te boschieten.Na den
Vrede van Rjswjk (1697) werd hj grootm eester der artillerie en verbeterdo Op last

des vjfhoeks met al zjne buytenwercken van de Staten en van den Koning de vesting(1682 in folio metplatenl''
,waarin hg nieuwe werken te Groningen doorden aanleg van een
beginselen van vestingbouw ontwikkelde.Paen nieuw werk naar de zjdevan Helpen,voorts
kw am er tegen op in zjne DArchitedura mi- die van ZwollejNjmegen,Breda en Bergen-

litaris'' doch deze Tverd in 1683 door Coe- op-zoom .
:00r4 zegevierend w ederlegd.
In 1702 deed Coaoorn een invalin Vlaan-
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deren en vernielde er met10000 man deFran- hoofdwal gescheiden, deze en de raveljnen
sche liniën tusschen St.Donaas en Isabelle Omsluit. De hoofdgracht en de grachten der

waarna hj zich,voorde overmagtomzigtig raveljnen zjn van water voorzien,en de
terugwjkende,onderhetvuurvan Sluisbegaf. couvrefac,
es zjn zoo smal,dat,de vjand er
Daarna spoedde hj zich naarhetlegervanden 0ok na hare bem agtiging geen vasten voet
hertog ran .vcrllprt?l-t
/A vool-5Tenlo,Om deaan- kan krjgen.Degedekteweg isruim enheett
vallen Op dievesting en op hettbrtSt.Michiel groote wapenplaatsen en,evenalsderaveljaan de overzjdevandeMaastebesttlren.Dit nen, opgemetselde reduits en traversen. De
laatste werd stormenderhand ingenomen,ende

bodem van de drooge grachten van den ge-

stad gafzich na 5dayen over.Daarnanam hj dekten weg ligt ter hoogte van den waterdeel aan de veroverlng van het kasteel te

spiegel,zoodatde vjand ergeeneontgravinLuik,en vooralhetvolgende Jaarverwierfhj gen kan doe1
4,en zjwordenuitbinnenwaarts
nieuwen roem dool' de doelmatige besturing gelegenegalerjenmetkleingeweerverdedigd.
van het beleg van Bonn, die deze stad wel&a in handen bragt van denhertogranM arlgmrp'
lw/z.ln de volgende maand gaf deze aan
Coeltoorn en Spamre den lasttom de Fransche
liniën in het land van W aaste overmeesteren.

Vöôr het schouderpunt der bastion ligt een
gemetseld Orillon, dat de gracht der tàt
lsse-

braie voor de face derbastion bestrjkt.Het
geheelis uitm untend gellankeerd terwjlde
breede drooge gracht en de ruime gedekte

Hj deed dit op eeneuitstekendewjzedoor W eg geschikte gelegenheid aanbieden t0t uitdes avonds met eene uitgelezene bende bj vallen.Eindeljk wasdebesparingvanmetselLillo Over de Schelde te trekken en den v0l- werkin0nsVaderlandeeneaanmerkeljkebespagenden dag de werken van Callo0 te bestormen.- Hiermedenamendekrjgsbedrjvenvan
Coekoorn een einde: daar hj kortdaarnadoor
eene beroertew erdaangetast,eneeneherhaling
van dien aanvalhem Op den lidenM aart1704

ringvan kosten.Hetspreektechterw elvanzelf
dat in onze dagen,na de uitvinding van het
,
vér-dragend geschut,in menig opzigteene geheelandere methodevan vestingbouw gevolgd

moetwordenyalzjn00kin(lebjzonderhedende
hetleven kostte.Hj werd begraven teW yc- beginselen Yan 0nZ0n grooten vestingbouwer
kel, een Friesch dorp bj Sloten, en men noggeenszinsteverwerpen,ja,zelt'
smetkracht

vindtaldaar in de kerk een prachtig witmar- Op den dutlr aan te btlvelen.Daar h0m niet,
meren gedenkteeken ter zjn
'er eer. Het is evenals aan V@ltban,de gelegenheid geschonvervaardigd door Jan .ptœ /îdï Xavery,en de ken werd,de bevestigingonzertkontierenstelStaten van Friesland hebben daartoe 10000 selmatig door te zetten,heèftde nazaat,uit
gulden geschonken.Voorts isnade belegering onkunde, de verdiensten van den genialen
van Bonn een gedenkpenning geslagen m ethet Nederlandschen vestingbouwernietaltjd naar
randschrift:pMenno barodeCoehoorn,summus eisch erkend. Niet alleen was hj steeds beapud Batavos arm ortlm praetbdus''.Karel11 dacht op eene actieve verdediging,maarhj
van Engeland verhiefhem t0tridder-baronet, huldigde tevens als hoofdbeginselen, dat de
Lodewl
jkXIFpoogdeteverjeefshem doorschit- verdediging dengeheelenStaatmoestomvatten,
terende aanbiedingen aan zpnedienstteverbin- Om van aldiens hulpbronnen gebruik te maden,en W illem III Overlaadde hem metgunst- ken, - dat de stroomen,als hartaderen van

sLands welvaart,zooveelmogeljk geopend
bewjzen.Behalve hetreedsgenoemde werk, '
schreefCoehoorncNieuwevestingbouw (metpla- moesten bljven,zoodatmen nietaldaar,maar
ten 1685enlaterl7',datinhetFranschenDtlitsch aan deoverzjdedeverdediging voeren moestj

vertaald werd,- voorts over de theûrie van
en dat men diende te zorgen,zich door
het innemen van steden, over het materieel grenssterkten in verbinding te stellen met t0t
der artillerie en overhetw erpen van bomm en. lltllp opdagende bondgenûoten. Of in dezen

HjwasgehuwdmetM agdalenavanscAel/ïs.
gl. tjd die beginselen nietmeerin heto0g moeZjn zoon, Hendrik Ct
uïzlï'
rj baron ran ten gehotlden worden dan geschiedt,ls eene
CodAoorzl, desgeljks een uitstekend vesting- vraag, w elke op de lippen van vele deskun-

-

bouwkundige, werd geboren den 13den Mei digen zweeft.
1683, klom op t0t den rang van luitenantCoehoorn van H ouw erda is de naam
koloneltitulair en werd belastmetdedirectie van een aaanzienljk Nederlandsch geslacht.
der approches, fortificatiën en loopgraven. T0t zjne leden behooren:
M enno, baron ran CodFzpors van H ouwerda,
Hj nam echterzjn Ontslagen gingambteloos
w onen te Leetlwarden, alwaarhp den 16den een volle neef van den beroemden vestingSeptember 1756 overleed.
bouwktmdige.Hj trad in diensten klom op
De vestingbouw van Coehoorn was in die t0t den rang van luitenant-kolonel.In 1703

dagen bj uitnemendheid berekend vooronzen
ehe
'n,lagenbodem.Voorzooveelzjnewerlten
eene beknopte zamenvatting zjner inzigten
gedoogen, komen deze vool
'al neêr op het
volgende: De hoofdwalis betrekkeljk laag

washjcommandantvanRoermond enmaloor
der provinde Gelre.
CoenraadGideontbaronranCoe/loozw'
plsH0%3-

'
?
z/eg*#tz,een zomlvandenvoûrgaande.Hjwer;

geboren te Maastricht den zden Apxil 1702,

klom opt0tden rang vanmajooren za4zich
voorliggende bedekkingen tegen hetvuurvan in 1747 belast met het commando ln de
den vjand beveiligd ls.Debastionszjn zes W illemstad,waar hj in November van dat
en heeft eene gemetselde escarpe, die dool-

ofachtin getal,opgevuld en ruim en hebben Jaaroverleed.
Joltannes Jccpkd, baron ran Oo:A0/rl nan
lange Eanken en kol'
te faces,terwjl eene
faussebraie,door eene drooge grachtvan den Jfploerdg,een zoon van den voorgaande.Hj

556

COEHOORN VAN HOUW ERDA- COELESTENUS.

werd geboren te Maastricht den 3den Maart vjand digt genaderd is; Coehoorn zelf,naar

1734, bekleedde bj het Fransche legerden wien zj genoemd zjn,maakteer een uitgegebreid gebruik van. Die der landmagt
luitenant-kolonelin Bejerschedienst,enover- werpen granaten van 13 Ned. duim middelleed in 1785.
ljn,- bj dezeemagt00k welvan 12 Ned.
Lonis J'
lcyld.v, baron de Ftl/p9*zzofde Co- duim .
Fzpm ,een zoon van denvoorgaande.Hj werd
Coelemans (Jac0b), een verdiensteljk
geboren teStraatsburgden16denJanuarj1771, Nederlandsch graveur, werd geboren te Anttradvroeg in Fransche diensten wasbj het werpen in 1670,was een leerling van Corneuitbarsten der omwentelil
zg t0tluitenant be- Jïv.s Vermelden en overleed te Aix in 1733.
vorderd.Hj streed op de Kust van Guinéa, Zjn voornaamstektlnstwerk iseeneverzamemaarverloorwegenszjneanti-republikeinsche ling van 118 bladen,diehj v00rhetkabinet
gevoelens zjne bdrekking en zag zich gt
?- van loyer#'
H.
ù'
?
47le.
:teAix gegraveer;heeft.
noodzaakt, om bj hetleger in Frankrjk als Keurig zjn ook zjn nomma vanitas' naar
vrjwilligerdiensttenemen.DcgeneraalHoche Castkqlione, en zjn rBruiloft van Jacob en
plaatste hem echteralskapitein,enhjonder- Rachel''naar GZ#p Reni.
rang van veldtuigmeester, was in 1770 a1s

scheidde zich vervolgensonderMoreanzoozeer,
Coelestien ofzwarelzuwrdfrozlficls iseene
dat deze hem m et een eeresabel begiftigde. delfstof uit de familie der zwavelzure zouten,

W eldra zag hj zichbevorderdtOtbatal
jonschef welke op geljke wjze a1szwaarspaat krisenadludantvangeneraalDecaen.Hjwonnieuwe talliseert, eene dergeljke breuk heeft,eene
lauweren in 1799 methet legervan de Donau
onder Joltrdan, en werd kortdaarna chefde

hardheid tusschen kalk- en vloeispaat en een

brigade en adjudant-generaal.O0k in de v0lgende veldtogten betoonde hj zooveelbeleid
en moed,dathjin 1807 t0tbrigade-generaal
bj de grenadiersen voltigeursbenoemdwerd.
Gedurende den oorlogmetOostenrjk volbragt
hj in 1809 een beroemd wapenfeitdoorstor-

tiaan en 43,40/0zwavelzullr.Hetgeeftaande

soortelijk gewigtvan 3,6t0t4,
0.Hetisdoorzigtig t0t doorschjnend, waterhelder, doch
veelalwit,grjs ofblaauw gekleurd,somtjds
Ook roodachtig, en bestaat uit56,60/0stronoppervlakte der redudie-vlam eene karmjn-

roode kleur. In water en zuren is het nagemenderhand over de wèlversterkte brug Over noey nietOplosbaar.Xenheef
tvandiedelfstof

de Traun te trekken en de oostenrjkersna eenlge verscheidenheden, nameljk rolkomen
eenbloedigenstrjd uitEbersbergteverdrjven. .çe/rrlftxlRt
ve:rts,rezelig en d%tcoelestien.Het

Napoleon versierde hem met hetcommandeurs- eerstevindtm en in kalkvormingen,hettweede
kruis van het Legioen van Eer en zond hem in m ergelbeddingen, en het derde vooral te

naar Spanje,doch zjne wonden noodzaakten
hem j Om naar Frankrjk terug te keeren.Na
den Ongelukkigen togtnaarRuslandsteldehj
zich w eder ter beschikking van den Keizer
en wasbjLiitzenaanvoerderderzee-soldaten.
Bj Bautzen verbrjzelde eene kanonskogel
hem het been,en hj bezweek na de moedig
verduurde operatie der afzetting op den 29sten
October 1813.
M enno Gi#dozl Casimir,baron ran Coa oorn
'pczz H ouwerda, een afstammeling van eerst-

MontmartrebjParjs.Mengebruikthetvoornameljk ter bereiding van strontiaan-aarde
en vanchloorstrontium,die bjhetmakenvan
vmlrwerken te PaS komen.

Coelestijnen is de naam van eene ge-

wjzigde orde van Benedictjnen, welke in

1254 gesticht w erd door Petrus ran & r.çzlc,

laterqaus Coelestinus T'
ZIZj ontstondt
liteene
vereenlging van kluizenaars Op den berg M a-

Jella. T0t de regels behoorde het verrigten
van handenarbeid bj water en brood, het
genoemden J
Y enno, een Nederlandsch krjgs- dragen van een jzeren gordelom hetbloote
man, geboren op den 16den Septem ber 1792. ligchaam en het slapen m et het hoofd op een
Hj trad reeds vroeg in dienst, nam deel steen. De Orde werd herhaaldeljk door de

aan den togt naar Rusland, werd m et Pausen bevestiyd en telde spoedig i
n Italië,
hetridderkruis van het Legioen van Eer,be- Frankrjk , Dultschland en de Nederlandel
z
giftigd, en begaf zich, na zjn terugkeer in een groot aantal kloosters.Thans vindt men
het Vaderland,naar Oost-lndië,waarhj in er slechts enkele in Italië. Het gewaad der
1825 als majoor de expeditie naar Celébes Orde is wit meteene zwarte kap.
bjwoonde.Toen inhetvolgendeJaardeVorst Coelestina is de naam van een plantenvan Tanette op dateilandoproermaakte,werd geslacht uit de familie der Zaâmgesteldbloe-

Coekoorn derwaarts gezonden en hj maakte migen (Compositae). Het onderscheidt zich
door een rolrond, veelrjig, dakpan-vormig

er zich met ongemeene dapperheid van de
hoofdstad meester,doch overleed ltortdaarna

bloemomwindsel, een bollen,stoppeligen of

ten gevolge der verduurde vermoejenissen, naakten vruchtbodem en getand zaadpluls.Het
OmvatMiddel- en Noord-Amerikaansche kruinameljk op den 27stenJunj 1827.
Coehoorn-m ortieren of Katlekoppen, den, en van deze is C. ayerafoides Ctu-vili
door onzen beroemden vestiN bouwer ultge- met hemelsblaat
lwe bloemen eenefraajesiervonden,zjn kleinemortieren,diedoor2man plant.
Coelestinus is de naam van 5 Pausen,te
van granatel
z bestemd zjn.Zj kunnen bjna w eten:
overal opgesteld worden en hebben bj eelt Coelestinus1(422- 432),aanvankeljkdiaken
afstand van 200 of 300 eleene uitm untende te Rome. Hj bestreed de onafhankeljkheid
werking.ZjzjndusdoeltreFendbjdenaanval der bisschoppen in Afrika en bemoeide zich
gedragen kunnen w orden en t0t hetw erpen

of de verdediging van vestingen,wanneerde

met goed gevolg met de Nestoriaansche twis-
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ten, daar de Synode te Ephesus het door zorgen van hethuiseljk leven,en hierdoor
hem gevelde verwerpingsoordeel Over znesto- ontstond Yieldra eene versmading van het huriu,
nbevestigde.Hj oyerleedden 26sten Julj weljk.Reeds in de 2deeeuw vindtmen voor432 en is laterheilig verklaard.
beelden van vrjwilligegeloften t0thetleiden

Coelestin%œ 11 (1143-1144).Deze,een T0s- van een Ongehuwd leven,en hoogekerkeljke

caner,heette eerst G'
aido de Ct
zt
îfd/lp,en ont- waardigheden werden bj voorkeur toeverhiefLodewl
jk VII,koning van Frankrjkvan trouwd aan ongehuwde priesters;zelfs werd
het interdict.
hierbj wel eensbepaald,datzj ingevalvan

Ot
l:lddfïzll.
s1II(1191- 1198).Deze,Jaointo huweljk hunne hooge bediening moesten
Wpàp genaamd, beklom op 8sjarigen ouder- nederleggen,terwjltevensuitdrt
zkkeljk verd0m den Heiligen Stoel,enzagzichtegenzjn boden w erd,een gesloten huweljk te ontbinzin genoodzaakt, om Hendrik VI t0tkeizer den.Hetverbod van hethuweljk werdechter
t
one
wjl
ze
ichkroom
zn,
jnt
bearn
vloed
ke overige mogendheden eerst uitgesproken Op het Condlie te Elvira
weinigbekreunden.Hj in Spanje(305),terwtjlztj,die in gehuwden
overleed den 8sten Januarj 1198.
staat de wjding hadden Ontvangen,op straf
Coelestinus IV (1241).Deze,uithetMila- van verlies van hun ambt, zich van alle
neesch geslacht Castiylionegesproten,Overleed huweljksgemeenschapmoestenonthouden.Niet
op den 8sten October 1241,nadater 16 dagen z0o streng waren de bepalingen,die daaromtrent op de Conciliën te Neoeaesaréa en te
sedertzjne verkiezing verloopen waren.
Coelestinlts V (1292- 1294).Dezewerd ge- Ancyra (314)werdenvastgesteld.W è1wendde
boren in 1215te Issernia (Sergna)inhet k0- eene ascétische partj op de algemeene Kexkningrjk Napels,leefde60Jaara1sboetprediker vergaderingteNicaea (325)pogingen aan,om
op den berg Majella in Apulië,stichtte de strengere maatregelen te nemen,dochPaphmuorde der Coelestjnen, doch stond a1spaus fl,:, zelf een gestreng asceet en naauwgezet
onder den invloed van Karel 11 rJs Anjtm. man,verdedigde met zooveeljverdeheiligVoorts verwekte hj de ontevredenheid der heid van hethtlweljk,datdebestaandebecardinalen zoodathj in 1294 zjnewaardig- palingen werden gehandhaafd,waarbj alleen
heid nederlegdeen opgevolgd werddoorBoni- aan de hoogere geesteljken hethuweljk ont-

Jaelus VIIL Deze hleld zjn voorganger in
hechtenis,en toen Coelestinus ontsnapte,werd
hj achterhaalden in decitadelFumoneopgesloten,waardevunzige luchtOp den 19denMei
1296 een einde maakte aan zt
jn leven.Hj

zegd was.Gestrengere gevoelensbegonnenechterteheerschen tegen hetlaatstder4deeeuw ,

vooraldaarpausSirieinshethuweljk metden

naam van pobscoenaecupiditates''bestempelde.
De volgende Pausen waren hetzelfde gevoelen

werd met groote pracht begraven en vervol- toegedaanq op de Conciliën te Carthago (390
gens heilig verklaard.
en 401),Toledo (531)enTours(567)werden
Coelestius, een monnik uit Brittanje, verordeningen uitgevaardigd,die aan priesters,
trad in 409 teRometegeljk metPelaginsin diakens en subdiakens de Onthouding van het

hetstrjdperk tegenAwgnstinl
ts,Om devrjheid huweljk voorschreven,enwereldljkewetgevan den Ei1te verdedigen,begafzich in 411 vers hingen daaraan hun zegel door vast te
metPela-pl
u naar Afrika en werd er op eene stellen,dathuweljkenvanhûogeregeesteljken
synode te Carthago wegens zjne dwalingen alsnietig en hunnekinderenalsonechtmoesten
in den ban gedaan. Daarna ging hj naar beschouwd worden.ook in deGrieksch KathoEphesus, alwaar hj aanhangers vond,doch liekeKerkhuldigdemenmeerenmeerdergeljke
toen men 00k dâârOp de synoden zjneleer beginselen,terwjlmen in de Latjnsche de
verwierp, zag hj afvan verdere pogingen, Oude vexordeningen gedurig en m et nadruk
om haar ingang te verschafen.Van zjnewer- herhaalde, bjvoorbeeld op het Concilie te
ken vindtmeneenigefragmenten in destrjd- Rome (743), te Mainz (888), te Augsburg
Bchriften van Au-qn tùlus.
(952)enz.Bj hettoenemend vervalderkerCoelqsyrië,zie Syrlè'
.
keljke tuchtbegonmen zichintusschenallengs
Coehbaat (Het),gemeenljk ten onregte minder om het coelibaat te bekreunen,zoodat
eellbqat genoemd,is in het algem een de on- vele priesters in het huweljk traden,geljk
gehuwde staat en in het bjzonder het ver- uit de kerkeljke geschiedenis van Friesland
b0d om zich in het huweljk te begeven, invelevoorbeeldenbljkt,ofzichvernederdentot
waaraan de R .Katholieke geesteljken onder- hetconcubinaat.Vruchtelooswerden daartegen
worpen zjn.In de dagen der Heidenen vinden verordeningen afgekondigd door Leo fX ,Stewj hetcoelibaatbj de Vestaalschemaagden, .PAI-ZI.9 IX,Xïcolcfz.s11 en Aleœander1I.Einterwjl het aan IsraëlietischepriestersOnge- deljk nam Greqori'
ts VII meerdoortastende
00r100f'
d was, eene hun onwaardige echtgenoote te kiezen.H et NieuweTestamentbevat
geen verbod van het huweljk; zelfs waren
sommige apostelen gehuwd,en dat Paul'
usde
voorkeur geeft aan den ongehuwden staat,

maatregelen en bepaalde in 1070 Op eene Synode teRome,datieder priester,die gehuwd
was en de heilige plegtigheden bediende,en
ieder leek) die het sacrament uit de hand
van den zoodanige Ontving,m etden banvloek
z0u gestm ftw orden.Later w erd die bepaling

kan men uit de hagcheljke omstandigheden
verklaren,waarindeeersteChristeljkegemeen- bekraehtigd op hetConcilieteRheims(1119)
ten verkeerden. Intusschen verhief zich reeds enz., Calot'lbs III beval, dat priesters, die

vroeg in de Kexk hetgevoelen,datzj,die zich niet vrjwillig aan hethuweljk onttrokdageljksmetdegewjdemysteriënomgingen, ken, naar boete-gestichten zouden worden
zich moesten onthouden van de genoegensen

overgebragt)waarna Innoeentos11verklaarde,
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datalle huweljken vanpriestersa'
lsonwettig Coellolu methetCyelwenkol(Antrum Cïclopis);
m oesten aangemerkt worden. Al die v00r- thansdraagtdie heuvelden naam va'
n %1-pzlf:
schriften zjn laterdoorhetkerkeljk regtbj di zsWzzfo Gioranni.
herhaling bekrachtigd. Een verzoek om 0pCoéllo.Onderdezennaam vermelden wj:
heëng van het coelibaat der priesters,door
Alonzo SczlcFzez Colllo, een verdiensteljk
hertog AlbreehtV van Bejeren enden hertog Spaanschportret-enhistorie-schilder.Hjwerd
ran C!d(/;met goedkeuring desKeizers,t0t geboren teBenisayro bj Valenciain denaanhet Concilie van Trente gerigt, had slechts
de bevestiging der vroegere voorschriften ten
gevolge.
Thansgelden in de R.Kathûliekb Kerk omtrent het coelibaat der priestersongeveer de
volgende bepalingen: Een gehuwd persoon
mag nietyewjdworden,w antm en kan een

vang der 16de eeuw ,genootte Rome het 0n-

derwjs van Rafaël, werd hofschilder van
Philèplts ;f,koning van Spanje en overleed
te Madrid in 1590. Men vindt in Spanje
n0g onderscheidene meesterstukken van zjne
hand,- Onderanderen de portretten van don
Carlos en van lsabella in hd koninkljk muhuweljk nletontbinden en toch ishetonver- séum teMadrid,hethuweljk derheilige Caeenigbaarmeteenegeesteljkebediening.Men JAIVIJ in hetEscuriaalenz.
maakt echter eene uitzondering,wanneer de
ClandioColllo,eenSpaansch historie-schilder
vrouw zichbereidverklaart,om ineenklooster eneen leerling vanRicei.Hj verwierfgrooten
te gaan.Oaat een geesteljke niettemin een roem , maar deze werd verduisterd door dien

huweljk aan,zooisditnietig voor dewet,
en hj wordtgestraftmetschorsingenexcommunicatie,terwjlhjeerstnabehoorljkeboete
daarvan vrjgesproken en in zjne bediening
hersteld kan worden.Ditis van toepassing op

van Giordano,en hj gevoelde hieroverz00veel hartzeer,datzjn dood in 1693 daarvan
hetgevolg was.Men vindtvan hem te Madrid
en in hetEscuriaalvoortreleljke stukken.

Coen (Jan Pieterszoon),gouverneur-genehendie dehoogerewjding ontvangenhebben. raal van Nederlandsch Indië en stichter van

W anneer een geesteljke van lageren rany de stad Batavia, werd geboren te Hoorn den
(minorisordinis)in hethuweljk treedt?isdlt 8stenJanuarj1587,wasin zjneJeugdonderwelis waarwettig,maarzjnebedienlng en scheidenejarenwerkzaamopeenhandelsl
tantoor
dehieraanverbondenevoordeelen verliesthj.
Bj gebrek aan ongehuwde personen kunnen
o0k gehuwde (midsin eersten echt)delagere
wljdingontvangen.- Reedsindemiddeleeuwen

te Rome, deed, van daar tertlggekeerd,van
1607 t0t1611alsOnderkoopman methetschip
rNieuw Hoorn''en in 1613 alsopperkoopman
en commandeur metde schepen nDe Provinen t0t den dag van heden t0e heeft men ge- 0i0l1'1 en )De h00?'
' eene reis naar Indië,
wezen op deverderfeljkeztjf
le van hetcoeli- alwaar hj in datJaar t0traad, daarna t0t
baatder priesters,en van den kantderw ereld- directeur-generaal van den handel en vervol-

ljkebesturen zjndikwjlsaanzoekengeschied, gens t0t president van Bantam werd aanreOm het coelibaat op te hefen. Vooral paus steld.Hj bragtde generale boeken zöö mtGre-qci'lgs X VI heeftzich edlteri1ï 1832 md stekend in Orde en bekleedde die ambten op
kracht daartegen verklaard, en hetvalt0ok zôöloFeljke wtlze,datdeKamervan Zevenniet te betw isten,dathet van hetstandpunt tienen op verzoek van Laurens.W ICJ er in
der R.Katholieke Kerk hagcheljk schjnt, toestemde, om hem in diens plaats aan te
om tot zulk een revôlutionairen m aatregel stellen t0t gouverneur-generaal, zooals ge-

Overte gaan.In Frankrjk zjn gedurendede schiedde bj acte van 31 October 1617,die
groote Omwenteling onderscheidene priesters doorde Staten-Generaalen prins Manrits beln het huweljk getreden,doch het Concor- krachtigd werd.
daatvan 1801 heelïdaaraan een eindegemaakt.
De Oost-lndische Maatschappj verlangde
Intusschen is het niet onmogeljk, dat het reedsgeruimen tjd,een vastpuntopJavate
voorbeeld,onlangs door père Hyacinthe gege- bezitten, en na het doorw orstelen van vele
ven, er navolgers vindt. - ln de Grieksch moejeljkheden, waarin hj zoowel door de
KatholiekeKerk zjn de oude bepalingen nog Engelschen als door den Koning van Jacatra
van kracht:dâârmag niemand na dewjding gewikkeld werd,verscheen hjmeteenevloot
in het huweljk treden,en daarom is heter van 17 schepen voor de hoofdstad Jacatra,
eene gewoonte, dat de toekomstige priesters
zich kor
Wtvô
illeönr h
zu
jnne wjding in den echtbegeven.
een tweedehuweljk aangaan, z00moeten zj hunnebediening nederleggen.Bi
sschopyenmogen evenwelalleenbenoem d worden ulthen,di0 nooit gehuwd ge-

veroverde en slechtte haar en deed hierop

Batavia verrjzen.Na die roemrjkestichting
vroeg hj in 1621zjn ontslag,droeg zjn bewind over aan Pieter Carpentier en kwam
den 19denSeptember1623 methetschip XD0r-

drecht''en n0g 5 andererjkgeladen schepen
weest zjn.In de ProtestantscheKerk heeft in Zeeland binnen.Alleen de jeper, diehj
Imther het coelibaatdergeesteljken en leer- medebragt, werd voor 41/a mlllioen gt
llden
aars door leer envoorbeeldafgeschaft,hetgeen verkocht. De wakltere gotlverneur-generaal
bj de verschillende afdeelingen dierkerk al- werd dan 0ok door de oost-lndische Maatgemeen navolging gevonden heeft.
schappjnietalleen meteenegroote s0m gelds,
Coelius M ons,één derheuvelen van het m aar ook mct eene zware gouden keten en
oudeRome en vöör TiberinsrAugusteusM ons'' een prachtigen staatsiedegen beloond.

geheeten,wasde zuideljkste van allen en aan
Kort daarna werd hj aangezocht,om het
den Mons Palatinus,Aventintls en Esquilinus neêrgelegde bewind Op nieuw Op zich te negrenzende.Aanzjnvoetbevondzich deheuvel m en,en welonderzöögunstige voorw M rden,

COEN- COGALNITSCHANU.

dathj daaraan gehoorgafen in Maart1627
aan boord van de rGal
jas van Hoorn''naar
Indiëvertrok.Hetverhaalluidt,dathj,vreezende voor de aanvallen der Engelschen,aanvankeljk in devermomming van een konstabelsmaatA n boord isgegaanten den schipper,
die hem ruw bejegende,niet weinig schrik
op hetljfjoeg,toen hj zich in den op zjn
verzoek belegden scheepsraad in de kleedj
zjner hooge betrekking vertoonde. Na zjne
komstteBataviawerden eraanslaqengesmeed
tegen zjnleven en totoverweldiglng van Batavia,doch hj wistdoorzjn beleid aan alle
gevaren te ontkomen en denvjandintoom te
houden,doch overleed aldaar den zosten September 1629.- Coen waseen jverig en getrouw dienaar van zjn Vaderland en van de
Oost-lndische Maatschapjj en genoot tevens
om zjne regtvaardigheld, ingetogenheid en
dapperheid de algemeeneachting.Teregtheeft
men alzoo Onlangs t0t zjnereer te Batavia
zjn standbeelddoen verrjzen.
Coenders is de geslachtsnaam eener adelljkefamilieuitGroningen.- Imtdol
pltOp6s-
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gehuurden naoordenaar- om hetlevengebragt.
Coetier (5VillenA), geboren te Arnhem
den loden Afaart 1647, studeerde te Leiden
werd in 1670 buitengewoon hoogleeraar in de

geschiedeniste Harderwjk,nam inhetramyspoedige Jaar 1672 zjn Ontslag,verwierfln
1678 aan genoemde hoogeschoolhetdoctoraat
in de regten en aanvaarddein 1681 hethoogleeraarsambt in de geschiedenis en welsprekendheid te Deventer en in 1693 teFranelcer,

alwaar hj in 1721 hetemeritaatontving en
den 16denDecember 1723 overleed.Hj was

een geleerd man,die een groot aantalrora-

tiones''heeftac'
htergelaten;voorts schreefhj
/1Adnotationesin aliquotSuetoniiloca(1690)'',
?,De Namurco cum arce munitissima expugnatlsetdeditionecaptis(1695),,,enz.
Coeur (Jacques),de zoon van een k00pmanin pelterjen teBourgesenFrarlschstaatsman,was in de eerste helftder15deeeuw de

gunsteling van koninr Karel T'
rff, dien hj
door zjne rjkegeldmlddelen in staatstelde,
Om dekrjgsbenden te bezoldigen,waarmede
hj Normandiëveroverde,terwjlhj- nameders werd in 1507 burgemeester van de stad ljk Coewr tevenshetstaatsbestuurregelde
Groningen,bekleeddediebetrekkinggedurende en aan Montpellier eene beurs en eene water40jaar,en zag zich in 1536 tevensbenoemd leiding bazorgde.In 1440 nam de Koninghem

t0t stadhouder van Groningen en de Omme- op in den adelstand,zond hem vervolgensa1s
landen namensden hertog ran Gelder.- Derk gezantnaarRomeen naarGenua enbenoemde
Cpegztferd,geboren in1507,gafopzjn kasteel hem in 1450 t0tminister van Financiën.Coete Helpen gelegenheid aan de Hervormden t0t breiddedaarbj zjnehandelsbetrekkingen uit,
hethouden van godsdienstoefeningen en moest en Tveldra behoorden de aanzienljksten des

deswege de vlugtnemen,waarna hj in 1570 rjks t0tzjneschuldenaars.Juistdezededen
met verbeurdverklaring van goederen geban- hem vallen.Zj beschuldigden hem,dathj de
nen werd, in 1576 terugkeerde, nogmaals
moestvlugten en in 1584te Leeroverleed.-

mu
nt vervalscht, Aynes z
gprelvergiftijd en
hoog verraad gepleegd had, zoodat hg met

Frederik Coenders41t
- Hei
pen,heervan Ftzdz) verbeurdverklaring zjnergoederen - geschat
en Skizismçd, geboren in 1541,was een zoon Op 20 millioen francs - uit Frankrjk vervan den voorgaande,bezochtvreemde landen, bannen werd. Hj begaf zich nu naar paus
werd burgemeester van Groningen en lid der Calot'tœ N f, die hem het opperbevel over
GedeputeerdeStaten.Hj behoordet0tdestich- eene vloot tegen de Turken toevertrotlwde,
ters der Hoogeschool aldaar, en overleed in en Overleed vo'ôr Chios in 1456.
1618.- Abel Cpdltfer.g ran Helpen,heer n@n
Com nhal (Jean Baptiste), een berucht

:7
1,
:1-, M iddelstwm enz.,waseen halve broe- persoon der groote Fransche revolutie,werd
der van den voorgaande, studeerde te M ar- geboren te Aurillac in 1754,studeerde in de
burg en te H eidelberg, en werd vervolgens geneeskundeen daarnainderegten,ennoem de
lid van den Raad van State en van de Staten- zich Cy nhal-Dubail,om zich van zjnebroe.

Generaal. Voorts zag hj zich metbelangrjke ders te onderscheiden. Bj het uitbarsten der
staatkundige w erkzaamheden belast, w aarna Revolutie vervulde hj eene hoofdrol bj het
hj burgemeester werd van Groningen en cu- veroveren der Tuilerieën en wasw eldra v00rratorvan deAcadémiealdaar.Hj overleedin zitter van de club derJacobjnenen onder1629.- Bernard Coenders'
pczlHelqen,heer voorzitter van de revolutionaire regtbank.Bj
van Fces, Rkoinge enz., geboren ln 1601, den va1 van Robesqierrebaande hj zieh met
werd president van de Groninger Ommelan- den degen in de vulsteen weg door het volk
denenlidvandeStaten-Generaal.Lodewl
jkXII en verborg zich in eene boot,doch toen hj
schonk hem de ridderorde van St. Michiel; na 3 dagentevoorschjnkwam ,werdhjaandaarnawerdhj ambassadeurinZweden,waar stonds naar het schavotgesleept,terwjlhet
hj in 1678 overleed.
volkhem honendtoeriep,wathjzelfz0ovaak
Coenraad,de 22ste bisschop van Utrecht, t0t zjne rampzalige slagtolers gezegd had,
was een edelman uit Zwaben,die d00r aan- Coënhal,tu n'
aspasla parole (gjhebthet
beveling van keizerHendrik IF ,wiensleer- woord nietll.''
meesterhj geweestwas,in 1076 diebetrek- Cogalnitsehanu (Michaël), een R0eking verkreeg.Hj voltooidehetslottellssel- meenschstaatsmanengeschiedschrjver,geboren
hiedenis
monde,dathj echter na een beleg van 16 in 1806, werd hoogleeraar in de gese,
dagen aan Dirk Tzr,graafvan Holland moest

teJassy,en begafzich in 1834 naar Duitsch-

overgeven.Nadathtjde St.Maria-kerkgesticht land,waar hj zich vooralteBerljn bekend
en 23 jaar geregeerd had,werdhj in 1099 maaltte met de Duitsche wetenscha? en bein zjn paleisdooreen Fries- denkeljkeen schaving.Hj schreeferzjnepllistolre dela
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Valachie et de la Moldavië (1837)''.In zjn
vaderland teruggekeerd stichtte hj er met
Alezandri en Negrlnziin 1840 de rDada litteraria'',eenletterkundigtjdschrift,enwerkte
er aan de ontwikkeling van het nationale
tooneel.Hj gafvoortsgeschiedkundigedocumenten en kronieken in hetlicht,terwjlhj
in de krjgsdienstt0t den rang van majoor
bevorderd werd. Hj verwierf echter eerst
staatkundigen invloed,toen Cn a t0tvorst van
W alachye en Moldavië gekozen w as. Toen

van Stephanus''voorstellende, werd hj be-

noemd t0tridder van den heiligen Gregorius.

Zjne rigting, uitgaande van de studie der
oude meesters,is gestreng classiek,en hj
staat aan het hoofd eener school, die reeds
voortreFeljkekunstenâarsheeftopgeleverd.
Cognac, bj de ouden Condate,in een

bevallig oord van het Fransche departement
Charente en aan den oever der rivier van
dezen naam gelegen,teltruim 8000 inw oners

en is bekend wegens den uit wjn gedestilstond hj meermalen aan hethoofd der zaken leerden brandewjn,dien wj ook Onderden
en stichtte als minister van Eeredienst de naam van eoynaekennen,hoeweldeFranschen
universiteit te Jassy. Als voorzitter van den hem met dien van peâu de vie'',en de Enministerraad volbragthj den staatsstreek van gelschen met dien van qbrandy'' bestem14 Mei 1844, gaf eene gemeentew et en ver- pelen. Dit geestrjk vocht Is zjn smaak en
beterde de regtspleging. Hierdoor ontstonden geurverschuldigdaan deaetherischewjn-olie,
geldeljkeongelegenheden,diehem noodzaak- die zich met den azjn-aetherin den overgeten, om de portefeuille neder te leggen,en

haalden alkohol verbindt. De echte cognac

nietlang daarna (22 Februarj 1866) volgde wordtdoorden tjd veredeld en ontvangt ten

de val van vorst C'usa. De meerderheid der laatste den sm aak van 00n keurigen W l
@@n.
J
Constituérende Vergadering, die vorst Karel Men heeft echter Ook eene soort van cognac,

'
/
vzzHol
tenzollern 0/ den troon plaatste,was
zeer op hem verbltterd. W eldra echter was
hj weder lid der Kamer,en van November
1868 t0t 24 Jantlarj 1870 minister van Binnenlandsche Zaken.
Cogels (Josef Karel), een verdiensteljk

die uittroebeleoverschotten derwjnpersbak-

naar de Schilder-acadêmie te Diisseldorf.Na

Cognatie w ordt hier als bloedverwantschap
gesteld tegenoverg
flniteitof zwagerschap.Tn

kengedestilleerdwordten veelgeringerwaarde

heeft,terwjlmen den cognac00k kunstmatig

bereidt door cognac-olie - scheikundig uit

foezel-olie verkregen - bj korenbrandewjn
te voegen.
landschapschilder,werd geboren teBrusselin
Cognatie,in wjderen zin,is deverwant1785.Hj was bestemd voor de ambtenaars- schap, die door afstamm ing van denzelfden
loopbaan,doch zjneneiging t0tde kunstbe- stamvader tussehen eenige personen bestaat.
hield de overhand en hj begafzich in 1802 lleze heeten dan cognaten Of bloedverwanten.

zjn terugkeer in België (1805) werd hj 1id
van de Académie te Gent,bezocht een paar
maalParjsen vestigdezich in 1810te Miinchen.In 1824 werd hj honorair lid van de
Académiealdaar,en overleedte Leitheim bj
Donauwörth op den Blsten Mei 1831.Zjne

landschappen onderscheiden zich door eene
levendigeopvatting,eene geestigebehandeling
en vooral door verrassende lucht- en lichteFeden.

engerenzin zjn decognatenin hetRomeinsche

regt die bloedverwanten,wier verwantschap
door afstamming van eene vrotlw Ontstaan is.

Decognaten behooren duseiqenljk nietmeer
tot de familo in engeren z1n;zj zjn met
haar,door wie de afstamming haar oorsprong
nam , in de fam ilie van haar echtgenoot over-

gegaan. Zoons van dochters zjn voor den
grootvader dus cognaten!- en omgekeerd.De

Coghetti(Francisco),een uitstekend Ita- familieregten,alsKepatrIapotesiasOfvaderljke
liaansch schilder, werd geboren den 4den Oc- magt,det'
atelaofvoogdj,enheterfregtbehooren
tober 1804 te Bergamo,ontving aldaaronder- Oorspronkeljk alleen aandeagnaten.Ziealdaar.
Jistiniann hief,w at het erven betrof,het
wjs van Diotti en bestudeerde vervolgens te
Rom e,onderde leiding van Camuccini,vooral onderscheid tusschen agnaten en cognaten op.
de kunstgewrochten van Rafaël.W eldra ver- De cognaten heeten inhetoud-llollandsch regt
wierfhj doorzjneoorsyronkeljkevoortbren- spilmayen.

selen grooten roem ;eenlgedoeken,voorzjne

Cogniet(Lé0n),eenverdiensteljkFransch
Augustus 1794, genoot het Onderwjs van
G'
ltJrïp en verkreeg in 1817den eersten prjs
vool. het historie-schilderen met de daaxaan
verbondene rjks-toelage vooreen sjarig vertoef te Rome.Zjne eerste stukken maakten
weinig opgang, en eerst zjn rMarius Op de
puinhoopen van Carthago (1824,thansin het
Luxembotlrgl''en zjnpltindermoordteBethlehem ''verschaften hem den gewenschten roem ,
die door zjne rschaking van Rebecca''uit

geboorteplaatsbestemd,bezorgdenhem degunst schilder,werd geboren te Parjs den 29sten

vanM orlachi,diebelangrjkewerken aanhem

(Tdroeg. Toen hj dezevoltooid had,keerde
hj naarRometerugenschilderdeineensalon

derVilla TorloniaderHeldendadenvanAleœan&r''. De Vorst was hierover zöö tevreden,

dat hj hem ook metdeversiering van zjne
villa teCastel-Gandolfo en van zjn paleiste
Romebelastte.In deeersteschilderdehjden

Triomf van Bacchus'', den rveldslag der
Amazonen'' en de rvier elementen''
en
in hettweedede fabelvan pAmorenPsyche'',
en den mparnassus van beroemde mannen''.
Voortsheeftmen van hem fresco'sin dehoofdkerk teSavona,en eenaltaarstukvoordehoofd-

den rlvanhûe'' van W alter s'cof/ nog ver-

meerderde,maar vool
'alvond zjn stuk rrintoretto,zjneoverledenedochterportrettérende''
(1847)'' algemeenen bjval. Hj onderscheidt

kerk vanPortoMaurizio.Nahetvervaaxdiqen zich doorcorrectheid van teeltening,w aarheid
van een ander altaarstuk,de pveroordeellng en levendigheid van uitdrukking en helderheid
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van coloriet.Hj isleeraarMn de Polytech- bevelen omtrent de lossingspluts Niorden afnische school en 1id der Académie van Beel- ge&pacht of ingewonnen,dan noemtmen dat
dende Kunsten,en zjn ateliertelteen groot d
eoov
crhdte,
ie1
tI:>
J'
u'l
deeeneaanwi
l
-zing Van
rv
rrao
rnz
'
Jst70
vermelding van het
aantallegrlingen.
Cognltio is erlcenniny of onderzoek door bedrag:verwjzing naarde chertepartj isgeden regter, vooral in btlitengewone gevallen,niet door de &vet of een edict voorzien;
van daar oognitio eœtraordinaria, het onderzoek,door een hoogen magistraatbevolen en

noeg; 80 de dagteekening en de onderteekening van den schipper en van den inladerof
diensexpediteurOfcargadoor4de laatstehand-

teel
teningontbreektgewoonljk in depractjk,
opgedragen aan eene syeciale commissie van doch is evenwelnietzonderbelang,Omdathet
regters.De eausae ct
wzlsfïo is in het algemeen stukalsbewjsmiddeltegenoverderden,deassude instructie, het onderzoeken en het over- radeursofandereinladers,kan moeten gebruikt
wegen van de zaak, het onderwerp van het worden.W orden goederen vooreigen reàe/ll.i

geschil, dat noodzakeljk aan de regterljke geladen,dan ontbreektdeinlader;zjnehand-

beslissing, waardoor een eind aan hetproces teekening moetdan vervangenworden d00rdie
gemaakt wordt,moet voorafgaan.
van twee dervoornaamstenvan'
tscheqsvolk.
Cognitorisin hetRomeinscheregthj,die Andere bepalingen kunnen er bovendlen in

in burgerljke en strafzaken den buryers bj- wordenopgenomen,p.v.omtrentdeligdaqenen
stand in regten verleent.Indeprovinclënwer- hetoverliggeld,en verdere clausules,dle des
den aldus de getuigen genoemd,die hetR0- schippers verantwoordeljkheid tegonosrer den
meinsche burgerregt moesten constatéren van inlader ofden geconsigneerde wjzigen.Van
iemand, die beschuldigd werd, van zich dat e1k cognoscement worden ten minste rie?
burgerregt wederregteljk tehebben aangema- exemplaren opgemaakt:êén v001'den inlader,
tigd.O0k heettenaldusambtenarenvandenR0- die daarmeê z'
jn regt bewjst tegenoverden
meinschen fscus, die de schuldenaren der schipper en dereedertj;êén voorden geconschatkistmoesten opsporen,t0tbetaling dwin- signeerde,diedaaxop zjn regtt0tuitlevering

g.n en vervolgen. Hun ambt, de cognitwra, der goederen baseert;één voor den schipper,
wasom die reden nietzeer gezien.
t0tstaving van zjneregten en verpligtingen,
Cognoscem ent is een papier,welks in- en één voor den eigenaarofdereederj,die
houd strekt t0t bewjs van inlading eener 0ok een zelfstandig belang tegenoveranderen,
parttj goederen, die deschippererkentinge- zelfs tegenover den schipper, te handhaven
nomen te hebben, en belooft naar eene be- kan hebhen.Deinladerkan de teekening van
paalde plaats te vervoeren en dââr aan den m eerdere exemplaren eischen, maar nietankifte
aangeTFezen persoon af te leveren: en uit ders,dan vanallegeljktjdig;totlatereat
kracht Tiaarvan de regtmatige houdervan het van meerdere is de schipper niet verpligt:in
stuk als zoodanig regt heeftop diegoederen, elk exem plaar wordthet getaluitgedrukt,en
en ze volgens de daarin uitgedrukte ofdoor alle gelden voor één,en één voorallen.Bj
de wet vastgestelde bepalingen van hem kan verschil van inhoud zalaan het meestregel-

Opeischen.V00x elke partj goederen metaf- matige de grootste bewjskrachtmoeten worzonderljke bestemming wordt een cognosce- den toegekend.Het C.levertbewjsop ttlsmentopgemaakt.Bj 'taan boord brengender schen deonderteekenarenendengeconsigneerde,
goederen worden daarvoor reçus ofrecieven en 0ok teqenover derden, de regthebbenden
afgegeven;binnen 24 uren na de geheele in- op anderelngeladen goederen en de verzekerlading worden deze tegen het cognoscement aars. Alleen aan de laatstgenoemden,de deringew isseld.
den, is tegenbewjstegen den inhoud van het

H et cognoscement houdt volgens onze wet stuk toegelaten.D e sehipper m oet uitleveren
in: 10 den naam van den bevrachter ofinla- aldatgene,wat in het C.vemneld is:slechts
der;20deaanduiding van dengeconsigneerde, in één gevalkan dienaangaande doorhem van
den persoon,aan w ien de zendlng geschiedt; dat sttlk worden afgeweken,nameljk indien
als zoodanig kan worden aangew ezen een be- hj bewjst,datermeerophetC.staat,dan
paald persoon (het C. staat dan op naam), in hetschi
p kan yeladen worden:hjkandan
of een bepaald persoon of diens order,ook volstaan metdeultlevering vanhetwerkeljk
de order van den inlader ofvan den schipper ingeladenejen met schadeloosstelling aan den
(hetC.luidtdan aan order),ofdehouderof geconsigneerde,zoo daartoe termen aanw ezig
toonder van het stuk, zonder invulling van zjn.Het C.is voo1- den hot
lder een titel,

naam (C.aantoonder); 30 den naam en de waarmeê hj zjn regt kan staven, om de
woonplaats van den schipper, die de lading

daarin vermelde goederen op te eischen:met

heeftingenomen en daarvooraansprakeljk is; de overdragtvan het stuk,gaat datregt aan
40 den naam en de soortvan 'tschip,bene- zjn opvolger over.Dehûuderheeftevenwel
vens de plaats, waar het te huis behoort; geen regt van bezit of van eigendom op de
50deomschrjvingvan den aard dergoederen, goederen zelve,voordatdezehemworkeljkzjn
metopgave van hoeveellleid,gewigt,merken, afgeleverd. Bj de uitlevering der goederen
getallen enz.; wil de schiyper v00rden in- moeten de C.aan den sehipperworden terughoud, de maat of 'tgewlgt niet instaan, gegeven?ofmoet hem althans zekerheid wordan moethj zorgen,dater in hetcognosce- den gesteld v00r de nadeelige gevolgen,voor
ment wordtingevuld,datinhoud ofm aatenz. hetgeval:dat er n0g één ofmeerexemplaren
hem onbekend is;60 de ligplaatsderinlading van vermlst worden. O0k kan in dit goval,
en die der bestemming; moeten n0g nadere z00 mede wanneer er meer houders van cog36
V
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noscementen van '
t zelfde goed optreden,of
er beslag op de goederen is gelegd,ofverzet
gedaan tegen hunne uitlevering, de schipper
slechts lossen metmagtiging der regtbank t0t

stand,z00draagtzjdennaam vanveerkracht
ofelasticiteit.Naargelang dercohaesienoemt

men de liqchamen week ofhard,kneedbaar,
veerkrachtlg ofbroos.Bj sommige ligchamen
opslag van delading,waardoorhj zjnereg- kanmendecohaesiewjzigentzooalsbjstaal,
ten op 'tgeen hem toekomt kan w aarborgen, dat,witgloejend gemaakt, bj plotseljke afen tegeljkertjd de lading ongeschonden be- koeling hard en broos,enbjlangzameafkoewaren voor hem , die later, des noods door ling zachten buigzaam wordt.

een procès,zalbljken dewareregthebbende Cohen (Levy Ali),een uitstekend Nederlandsch geneeskundige,werdgeborenteMeppel
te zjn.
Cohahuila, t0t 1864 e0n Staat en V0r- den GdenOctober1817,bezochtdeLatjnsche
chool aldaar, studeerde te Groningen in de
volgens een deyartement in Mexico en Over s
hetgeheelweinlg bekend,grenstten noorden geneeskunde en vestigdezich a1sartsinlaatsten noordwesten aan de Rio Grande delNorte, genoemde stad.Hierwerd hj tevens,na het
die het van Texas scheidt, ten oosten aan
Nieuw-Leon en Tamaulipas, ten zuiden aan
Zacatetas en Durango en ten westen aan Durango en Chihuahua. Het heeft eene 0PPervl
e van 2480 E?geogr.mjlen en vormt
deakt
helling der Mexlcaansche Hoogvlakte.Het

zuideljk gedeelteisn0geenigzinsbergachtiy,
doch de bodem wordtnaarde zjde derRl0
Grande allenys vlakker en draagt er digte
wo
uden,yrazlge weiden en vruchtbare dalen.
In hetzuldwesten ligt de Bolson de Mapimi,
eene lagehoogvlaktemetonderscheidenemeren

en de verbljfplaatsvan woesteIndianen,om-

geven door kalksteenvorm ingen met zilver-?
koper- en lood-ertsen.De voornaam ste rivieren,zooals de Ri0 Salado en de Rio Sabinas:
storten zich uit in bovenverm elde grensrivier.
Hetklimaatiser in hetalgemeen gezond,en
het aantal inwoners slechts 66000.Het voornaamste middel van bestaan is er de veeteelt,
hoewelde grond er zeer geschikt is voorden

landbouw,alsmede voor den wjnbouw.De
voornaamste steden zjn erSaltillo ofLeona

Vicario,de hoofdstad des lands,in wier 0mtrek de agave verbouwd wordt t0t hetberei-

oprigten der bureaux voor statistiek aan de

griëe'
s derprovindën (1858),bekleed metde

betrekking van chef van dat bureau in het

gewest zjner inwoning,terwjlhj na de invoering der nieuweqeneeskundige wetgeving
(1 November1865)zlch benoemd zag t0tinspedeur v0or het geneeskundig staatstoezigt,
eerst in de provinciën Overjsselen Ilrenthe
(woonylaatsZw0l1e)en vervolgens(1Januarj
1869)lndeprovinciënFrieslanden Groningen
(woonglaatsGroningen).
Talrjk zjndegesehriftenvandezengeleerde,
diebj dedrukkebezighedenzjnerbetrekking
steedshuldebleefbewjzenaandewetenschap.
Reedsalsstudentzaghj 2Académischeprjsverhandelingen van geologischen inhoud bekroond,terwjlhem laterdooronderscheidene
Maatschappjen heteermetaalwerd uitgereikt.
Voortsschreefhj onderanderen,behalveeen
aantal belangrjke opstellen in tjdschriften,
Hetwezenenderat
ionêlebehandelinrvanden
zoogenaamden diabetes mellitus (Phtlhisguria
saccharina)(1845)''- nW aarom en h0emoet
de wetenschap der natuur door den saensch
beoefend worden? (1847)5'/- rDedichtervan
het boek Ilob a1s dierkundlge beschouwd
(1843)'' - zHandboek deropenbaregezond-

den van pulque,m et 8000 inw oners,- Monolava ofCohahuila,devoormaligehoofdstad,
m et 4000 inw oners,- en Parras metuitge- heidsregeling en der geneeskundige politie,
strekte wjpgaarden en met10000 inwoners. m et hetoog op de behoeften en dew etgeving

Cohaesle ofkraat van zamenhang is eene van Nederland (1872, 2 dlnl''
? waarbj de

eigenschap der ligchamen, waarvan Y;j de
verschjnselen Opm erken Zonder hare Oorzaak
te kunnen doorgronden. Zj bestaat niet bj
luc,htvormige stoFen,in zeer geri
nqe matebj
vloeistofen,m aar in meerdere Ofmlnderemate

schrjver dooreen aantalspeciallteiten op dat
gebied werd terzjdegestaan,- rAlgemeene
gezondheid en fabrieknjverheid;hetverband
tusschen beide en de wjze,waarop beider
strjdige belangen kunnen Worden overeengebj vastestoFen.Deoudewjsgeerenvergenoeg- bragt (1860)'',- en oMededeelingen uithet
den er zich mede, haar eene eigenschap te gebiedvanNatuur,W etenschapenKunst(1844
noemen,ofzeiden,datdeze uitdroogtevoort- en 1845)''.Voortsbewerktehjonderscheidene

vloeide, - de Scholastieken oordeelden,dat geschriftenvanbuitenlandschegeleerden,zooals
de atomen van haakjesvoorzien zjn?waar- DE.Isensee'sOude-en middel-geschiedenisvan
medezj elkandervasthouden,en Gal%l6 ver- de geneeskunde en hare hulpwetenschappen
klaarde haardoor den afkeer der natuur van (methet00g op Nederland veelvermeerderd,
het ledige, Camtesius door de traagheid der 1847)'' - pchouland-Richter'
shandbûek der
atomen, Leibnitz door hunne schommelende bjzondere genezingsleer Van den saensch
beweging, Bernoulli door de drukking der (1854- 1855,2dedruk 1860,2dlnl''- rcasper's
lucht, Winkler door de electriciteit, Ritter practisch handboek der geregtel
jke peneesdoor hetmagnetismus,enKantdool'deaantrek- kunde,inverbandgebragtmetdeNederlandsche
king en afstooting.Om hetbedrag dercohaesie wetgeving(1860,2d1n)''
,- engafhjuithetNeeener stofte bepalen,onderzoektmen,welk derlandsch statistisch-geneeskundig Jaarboekje
gewigtnoodig is,om eenstuk,d>teen l
D Ned. (1847- 1852)''.Van 1849- 1854 redigeerde hj
duim in doorsnede heeft, van éen
' te rukken. hetpNieuw practisch tjdschriftvoordegeneesVeroorzaaktdecohaesiedenteruqkeerderdeel- kunde in alharen omvang'',- van 1855- 1856
tles,na dooreene krachtvanbultenuithunne a1s vervolg daarop het pRepertorium '' en na

plaatsgedrongente zjn,t0t4en voormaligen dientjdwashjt0tnut0emederedacteurvanen
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vaste bewerker van de rubriek gBinnenland'' en sommigen prinsen voerden den titel van

in het pNederlandsch tjdschrif
l voorgenees- hertog van Coimbra.In 1755werdzj,tegeljk
met Lissabon,.d00r eene aardbeving geteiskunde(1857- 1872)''.
Van 1862- 1865 was Dr.Ali Op1692éénder
3 deskundigen,die ondex en met denminister
Tltorbeeke de geneeskundige wetgeving hebben
ontworpen en voorbereid,en in 1870 lid der
staatscommissie,belastmethetontwerpen van

terd, - den liden September 1810 werd er
eene afdeeling van hetFransche leger onder
Masslna door deEnqelschen gevangen genomen,- in 1834 vestlgde dom M itqnëlexzjn
zetel,en in 1846 barstte er een Mlguëllistisch

de Koninkljke besluiten t0t uitvoering der oproex uit, waarna de hertog ran AStJJIYAIA. er
wetophetveeartsenjkundirstaatstoezigtenz. den 4den Januarj 1847 binnentrok. Het
00k werd op zjn initiatiefln 1872 deNeder- distrotCoimbrateltop 62,143 1 geogr.mjl
landsche hrereeniging t0t bevordering van de bjC
na/74000inwoners(1861).
koepokinënting Opgerigten hj zelft0tlidvan
olter tvolcherl of Koyter,een van de
het Hoofdbestunr gekozen, terwtjl op zjn beroemdste geneesheeren der 16de eeuw on

voorstel,in overleg metden voorlnaligen com- eenvan degrondleygersderwetenschappeljke
missaris des Konings in Groningen mr.& A. Ontl
eedkundr en zlektekundiqe ontleedkundè,
van Apyds,de Commissie voor de statistieke werd geboren te Groningen ln 1534, bezocht
beschrh'ving dier Provincie t0t stand kwam , mede ûpkostenvanzjnegeboortestaddevoor-

waarvan hj secretaris was t0t aanzjnebe- naamste acalémiën in Frankrjk en Italië,
hoorde te Pisa de lessen van I'
allopius, te
Rome die van E'ltstaehi'tts 0nZ.? en werd in
man zjn in hetFranse'
h vertaald.DeKoning 1569 stadsgeneesheer te Neurenberg.W eldra
erkende zjneverdiensten en versierdehem in werd hj geplaatstbj het legeren overleed
1865 met de orde van den Nederlandschen a1s militair-arts bj de troepen van Johan
noeming t0t inspecteur.
Onderscheidene werken van dezenbegaafden

Leeuw,terwjl8 buitenlandscheen 7binnen- Ctzy/
lzzlfrin hetjaar 1600.Hj heeftonderseheilandsche geleerde genootschappen hem onder dene Ontl
eedkundige ontdekkinyen gedaan en
hunne leden Opnamen.
schreef: rDe ossibus et cartilaglnibus humani
Cohorte ot'eigenljk cokors(bende)npemde corporistabulae etc.(1566 en laterl'',- nExmen bj deRomeinen eentiende gedeeltevan ternarum et internarum principalium hum ani
een legioen;zjbestonduitdriemanipuli.Elke corporispartium tabulaeetc.(1572enlaterl'',cohorte telde gemiddeld 500 man, doeh de en rGabrielisFalloppiileetionesetc.(1575)''.
Coix L.is de naam van een Oost-lndisch
keur-sohorteomstreeks 1000.
Colgnet(Jules),eenverdiensteljkFransch plantengeslacht uitde familie der Gramineën,
landschapteekenaar, die fraaje aquarellen en hetwelk eenige graansoortentelt.C.lacrymaL.
pastèl-teekeningen geleverd heeft,volbragtin heeft halmen ter hoogte van ruim 1 Ned.el
1845 eene reis naar het oosten en zondnaar met vertakte,neêrhangende aren metmanne-

de tentoonstelling te Miinchen in datjaareen ljke bloemen,terwjlzich daarbeneden aarstuk, neen landschap met de bouwvallen van tjes met vrouweljke bloemen bevinden; de
Paestum''voorstellende)datalgemeen bewon- harde,ronde,witteOfblaauwachtiggrjzezaden
derd Ferd.
van dezeplantgeljken min Ofmeeroptranen,
Colm bra, de antieke hoofdstad der P0r- weshalve deze 00k wel Jobs-tranen worden

turéscheprovincieBeira,isaan en Opeenige genoemd.Men verbouwthaar in Indië om de

stelle heuvels en op den oeverderbevaarbare harde vruchtjes,waarvan bidsnoeren (tasbeh)
Mondego,a1sin een lusthofvanwt
ln-,oljven- gemaaktworden,alsook guirlandesbj inlanden citroengaarden,zeerbevallig gelegen.Eene sche feesten , terwjlzi
J*volgens Lindley een
gem etselde brug leidt ernaar den linkeroever diuretisch Vermogon hebben, - voorts in
der rivieren aldaarverheffen zic'
h boschrjke China,Afrika en zelfs in Italië om het zaad,
hoogten met fraaje buitenverbljven (quintas) dat gemalen en in brood herscbapen w ordt.
en kloosters.Zj telt 10000 inwoners en isde M en vindt die grassoort ûnk a1s sierplant in
zetel van een bisschop. Men heefter voorts de warme kassen. C. ayrestls Trr.w ordt veel
een grootaantalkerken,onderscheidene inrig- hoogeren lever.
tdesgeljkseetbaargraan.

tinren van onderwjs,en bovenaleeneuniver-

Coke.Ondexdezen naam vermelden wtl:

sche zalen en binnenpleinen.Diehoogeschool,
de eenige in Portugal2werd in 1291 te Lis.
sabon gesticht, maar ln 1307 naar Coimbra
verplaatst,en telt 30gewonehoogleerarenmet

en staatsman.Hj werd geboren den lstenFebruart
j 1551 te Mileham in het graafschap

sitelt(colegio)ineengrootgebouw metMoor-

Edward Coke, een Engelsch regtsgeleerde

Norfolk, studeerde in de regten, bekleedde
eene hooge betrekking - die van sollicitor-

1200 studenten.Daaraan zjn,behalveinrigtin- bj koningin Elizabetl
t,werd in 1593 v00rgen van voorbereidend onderwjs,eenesterre- zitter (speaker)van het Lagerhuis en kort
wacht,een musêum voor natuurljkehistorie, daarna attorney-generaal.Hj was een groot
een scheikundir laboratorium,eenbotanische voorstanderdervolksvrjheid,enzjnevijanden
tuin,en eene ultgebreide bibliotheek verbon- spaalden geenepogingen,Om hem terzjdete
den.Nabj destadligthetgrooteen prachtige schuiven. Jaoobus I benoem de hem echter t0t
klooster van Santa Clara, en deQtlinta das opperregter;welwerdhj alssherifnaarBuckLagrim as,waar Inez de CIUJrP in 1530 w erd ingham gezonden, om zjne verkiezing in
omgebragt, - voorts overbljfselen van het hetParlementte voorl
tomen,doch hjhader
Conimbra de,
r Ouden.Geruimen tjd waszj in1633alwederzitting.Hjoverleedden3den
do verbljfplaats derKoniàgen van Portugal, Septembc 1633)en zjnbelangrjkstgeschrift
36*
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is rlnstitutes ofthe la&vs ofEngland (1628 t
itelvan controleur-reneraalaanhethoofdde1
Financiën. Colbert stlèhtte in de eerste plaat!
en laterl''.
Tk- as
Cpk: graaf'
tan Zeïcet
sfdr, een Raad van Financi
ën en vervolqenseene
een uitstekend Engelsch landhuishoudkundige. regterljke commissie,Om dehandellngen de1

Hjwerd geboren den4denMei1752,beoefende pachters en ambtenaren na tegaan.Hj her.
den landbouw volgens de aanwjzingen tler vorm de en vereenvoudigde debelastingen,be.
wetenschap en bragt het door de toepassing snoeide hetlegervanambtenaren,en verlaagdt
van den w isselbouw , door de veredeling van de rente, terwjlhj zorgde,dat voor elkt
het rundvee enz.zoover,dathj in36jaarde uitçave de middelen aangewezen en de d0.
opbrengstzjnergoederen van 7000t0t90000 melnen ten behoeve der Kroon besteed wer.
pond sterlingverhoogde,terwjlzjne pachters den. op die grondslagen vestigde hj zjs
md hem rjk werden.Hj Overleed den 3osten stetsel,en hj bejverde zich,om dooronder.
Junj 1842.Hjwastevenseenvrjzinnigstaats- steuning van staatswege Overalde njverheid
m an ,dieNorfolkvan 1774t0t1832inhetParle-

mentverteqenwoordigde enerdepolitiek der
W higsjverlgondersteunde.In1837werdhja1s
graafran .
reïcddfdrpairvan Engeland.- Hj
lsalsgraafo/gevolgd d00<zjn oudsten zoon

op tewekken en aan te moedigen, zoodat el
vele fabrieken verrezen en dehandelzichmeel

en meer ontwikkelde. Hj verbeterde dewegen, deed hetkanaalvan Languedoc aanleggen,verklaarde de havens te Marseille en te

Tkomas FGJJIJZ/I, lord-luitenant van Norfolk , Duinkerken volkomen vrj,stichtte verzeke.
geboren den 26sten December 1822.
rinrsmaatschappjën,zuiverde dehandelswetCol, eigenljk ltals,iseeneinsnjdinginde gevlng en rigtte in 1664 eene Oost-lndische
bergkammen derAlpen,waardooreen bergpas en eene W est-lndische handelsvereeniging op.

ontstaat.De hoogste der talrjke colsisde In datjaar nam hj dedirectie op zich van
DColduGéant''bjdenMontblanc;zjnehoogte handelen njyerheid en besteeddezjnekrachbedrugt bjna 3500 Ned .
el.- O0k stjve ten aan de verbetering der koloniale aangele-

halsdassen drapen denaam van cols.
Colani (Tlmothé), een uitstekend hoofd
dervrjzinnigeProtestantschegartjinFrankr
jk, werd çeboren te Lemé ln hetdepartement Aisne ln 1824,studeerde te'Straatsburg

genheden en derFranschevloot.Te Rochefort
werd eenehaven aangelegd,en opvexseheidene

andere plaatsen bouwdehj grootetuighuizen
voordemarine.In 1662 bezatFrankrjkreeds
60 linieschepen en 40 fregatten,en 20Jaar

en werd aldaarpredikant,terwjlerdegod- later was er hetaantalOorlogschepen t0t 193
geleerde faculteit hem in 1847 den prjstoe- geklommen. De geheele regtspleging werd
kende voor eeneverhandeling Overhetptzeben voortsherzien, en kunsten en wetenschapper

Jesu''van Strausz.Sedert 1850 washj met vonden in hem een beschermer:hj stichtte in
den hoogleeraarReuszte Straatsburg redactetlr 1663 de Académie des inscriptions'' 3 Jaar

van de rRevue de théologie et dephilosophie l
aterdebememdepAcadémievanWetenscizapchrêtienne'' die na 1858 onder den titel van pen'' en eindeljk in 1611 eene rAcadêmie
XNouvelle révue dethéologie''doorhem werd v00rBouwkunde''.onderscheidenewetenschap-

voortgezet.Hj heeft daarin eene reeks van
belangrjke opstellen geleverd, en onder deze
heeft vooral de beoordeeling van pLa vie de
Jésus'' van Renan grooten bjval gevonden.
Als leeraarbekreunthjzichnietzooveelom de
dogmatiek,alsom detoepassingderChristeljke
zedeleerophetleven.Hjdeedvoortseenbundelleerredeneninhetlichtverschjnen,enwerd
in 1864 tothoogleeraarteStraatsburgbenoemd.
Colbert (Jean Baptiste), een uitstekend
Fransch staathuishoudkundige en m inistervan

Financiën onderLodewj;kAVT'',aanschouwde
hetlevenslichtte Rheims Op den29stenAugustus1619,Ontving eenedegeljkeopvoedingen
verwierfdooreenereisin zjnvaderland eene
grondige kennis van den toestand dernjverheid aldaar.In 1648 werd hj geplaatstOp het
bureau van den staatsseeretaris Letellier en
betoonde zôö grootebekwaamheid,dathj aan
M azarin werd aanbevolen,die zjne talenten
zeerop prjsstelde,zoodathj in 1654 reeds

peljkeinrigtingen werden dooxhem verbeterd
en uitgebreid;hj hervoxmde deAcade
'mie deI
Schilderkunst,en was de grondleggervan de
school voor Fransche schilderste Rome.Men

kanvanhem verzekeren,dathjdoorzjnschep-

penden geest het morgenlichtvan een nieuw

tjdperk over Frankrjk deed aanbreken.Toch
wa
s XI
hjFbepe
rl
kt in zjne daden,daarLodet
'
vi
jk
we
zorgde, dat zjn dienaar de
kenspreuk rlu'état e'
estmoi''in het oog bleef
houden.H et Onbeperkte koningschap verslond

onmeteljkeschatten;daarom eigendedeStaat
zich hetleeuwendeelt0e van deopbrengstder
bloejende njverheid en verwaarloosde den
landbouw ,dieonderden druk vanhetadelljk
gezag bjna verpletterd werd. De bloeivan
kunst en wetenschap strekte t0t verheerljking van den Vorst, maal- het volk bleef
w egens gebrek aan scholen in de duisternis
der onkunde. Om in de verkwistingen Van
het H of te voorzien, nam Colbert we1 eons

w as opgeklom men t0t intendant van Finan- zjne toevlugtt0t fnanciëlemaatregelen,die
ciën, staatsraad en secretaris del.K oningin. hj ten sterkste afkeurde,hoewelhj daarvan
IngevolgedeongesteldheidvanM azarinwerkte steeds z00 spoedig mogeljk afstapte. Onder

hj met den Koning en verwierfdiensver- zjn bestuurklommendeontvangsten desrjks

trouw en.De toestand der schatkistwasellen- tot 116 millioen francs, en toen hj den 6den
dig, en Colbert vestigde daarop de aandacht September 1683 overleed, was hetvolk wevan Lodewi
jkAYL doch weestevensdemid- gens nieuw e belastingcn op delevensmiddelen
delen aan,om die te verbeteren.Na den dood zoodanig op hem verbitterd,dat het zich aan

v&n vMàzarin plaatste de Koning hem metden

ztjn ljk wildewreken.

COLCHAGUA- COLENFO.
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Colcha> a is eene provincie van Chili, zalfof pomade,dievooralbj winterhanden,

welke op een grondgebied van ruim 181 EJ bj letselvan doorrjden enz.aanbevelingvergeogr.mjlen omstxeks 150000 inwonerstelt. dient.Men bereidtze door 25 deelen witwas
Het heetl San Fernando tût hoofdstad. Zie en even zooveelspermacetiin een porseleinen
voorts onder OAiJ'
J.
mortier boven kokend water te smeltenl er
een
Colchester, de voormalige hoofdstad van 100 deelen zoete amandel-olie bj te voeg
hct Engelsche graafschap Essex,91/: geogr. en het m engsel om te roeren totdat hetafge-

mjl ten noordoosten van Londen aan den koeldis.DaarnadoetmenernOgbj:Q0deelen

spoorweg en aan debevaaxbare Colne bevallig glycerine, 20 deelen rozenw ater, 5 deelen
gelegen,teltongeveer 24000 inwoners en be- benzoë-tinctuur, 2 deelen essence van amber
vateen lo-talkerken,eenekorenbeurs,een stad- en 1 deel rozenolie.Hierdool
'verkrjgtmen
huis,een schouwburg,eene Latjnscheschool, eene zachte, w itte zalf, waarm ede m en des

onderscheidene letterkundige vexeeniginéen avondsdehuid moetinwrjven.

enz. Het fabriekswezen heett er eene belang-

Colebrooke (Henry Thomas), een gronrjke uitgebreidheid, en eene goede haven, dige kenner der Oud-lndische taalen lettertoegankeljk voorschepenvan150t0n,bevor- kunde,werd geboren den 15den Junj 1765,
dert er de scheepvaart en den handel.Inzon- begaf zich reedsvroeg naal'Indië,was eerst
derheid is deze stad beroem d wegens de oes- regter te Mirzapoer, later Britsch resident
er
de v
ters, die in hare nabjheid geteeld worden. aan het h0f te Berarzjnke
il
lrz1816
el
'jke
e
ameling
nae
an
r
De grondslagen der njverheid zjn ergelegd Europa terug?en gaf
door Vlaamsche vlugtelingen in de dagen van van handschrlften ten geschenke aan de O0st-

Alva.In den tjd van KarelI was zj het Ilzdischû Compagnie.Hj overleedte Londen
toevlugtsoord derKoningsgezinden,zoodatzj als voorzitter van hetAziatisch Genootschap
door de Parlements-troepen belegerd en in op den loden Maart 1837.rot zjne talrjke
1648 veroverd Nverd.
Colchester.Onder dezen naam vermelden

werken behooren de opstellen in de Asiatic
researches'' die later Onder den titel vall

Wi
j*
@
rMiscellaneous èssays(1837env
1a
8n
58Ou
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nd
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Cltarles z ùlo/, lord Colcltester, voorzitter zjn uitgegeven,- vertalingen
van hetLagerhuisin Engeland.Hj werdge- sche wetboeken,- en de uitgavevan onderboren te Abingdon den 14den october 1757, scheideneoorspronkeljkesttlkken in hetSansstudeerde te oxtbrd en vervolgenste Genève, krid.O0k heeft hj eene rGrammar of the
en werd in 1795 afgevaardigd naarhetLager- Sanscritlanguage (1805)5'geschreven.
huis.In 1801 werd hj eerste secretarisvan
Colenso (J0hn '
W illiam), een vrjzinnig
Ierland,daarnalid van den Staatsraad (Privy geesteljke der Engelsche Staatskerk, werd
Concil) en in 1802 voorzitter (speaker) van geboren in 1814 in Cornwall, studeerde te
het Lagerhuist eene betrekking, die hj in Cambridge, legde er zich vooral t0e op de
1817 wegens toenemende gebrekltigheid van wiskunde, zoodat hj vervolgensleerboeken
zjngezigtsvermogenmoestneêrleggen,waarna vooralgebraen cjferkundeschreef,enwerdin
hj t9tbaron en pairdesrjksbenoemdwerd. 1846t0tgodsdienstleeraar in Norfolk benoemd.
Hj overleed den8sten Mei1829.
Hj gaf nu zjne rDorpsredenen (VillageserCharles.HJJ/J,lord Coleltesler,een zoonvan mons 1853)''uit en vertrok daarna alsbisden voorgaande.Hj werd geboren den lzden schoy naar Natal in Zuid-Afrika. Zjne beMaart 1798,trad in zeedienst,woonde de be- vindlngen aldaar beschreef hj in zjn boek
legering van Cadix bj, vergezelde in 1816 rTen weeks in Natal(1855'').Hj wjddeer
lord A mher8t op eene gezantschapsrel naar zich met jver aan zgne taak en legde zich
China en w as in 1860 opgeklommen t0t den t0e op detaalderZoeloe-lfaFers,zoodathj
rang van vice-admiraal. Onderhet ministérie w eldra eene spraakkunst en een woordenboek
Derby bekleeddehj voortsdebetrekking van daarvan in gereedheid had en hetEnyelsche
vice-voorzitter van den Board ofTradeenver- Prayerbook''benevensden Bjbeldaamn k0n
volgens die van postmeester-generaal.HjOver- overzetten endoendrukken.Eenschrjvenvan

leeCdol
de
ny8sten Odober 1867.
chlcum ,

Colensoaan den aartsbisschop van Canterbvy,

zie Tqloos.

waarin hj hetafkeurde, dat deKaFers,in
Colchis was weleer de naam van een veelwjverj levende,verpligt waren Om bj
land aan de oostkustvan den PontusEuxinus, het ontvangen van den doop alle vrouwen op
het doel van den togt der Argonagden (zie één na te verstooten, verwekte in Engeonderdezennaam).DâârwoondendeColchiërs, land groote ergernis,en deze klom,toen hj
die wegens hun kroes haar en donkere huid- in zjne nieuwe vertaling van den pBriefvan
PaulusaandeRomeinen''deneeuwigenduurder
helsche Btrafl'en loochende en de verwachting
ztJ
'onafhankeljk,dochzjwerdendoorM itltri- Openbaarde, dat 0ok de Heidenen zalig kondlfe.s onderw orpen. De Romeinen hadden er den worden.N0g geweldigeropschudding ver-

kleur door Herôdotu afstammelingen van
Egyptenaren w orden genoemd. Eerst waren

in den tjd der Keizers enkele koloniun en oorzaakte hj doorzjne critischeuitgave van
sterkten.Het land waservruchtbaarenleverde rDe 5 boeken van Mozes en datvan Joz> '',
een overvloed van allerlei voortbrengselen, waarin hj zwarigheden opperdetegen de gehoewel deinwonersexzeer eenvolldig leefden loofwaardigheid de<Bjbelscheoirkonden.Coen vooral boekw eit t0t voedsel gebxuikten. Idvqso m oest naar Engoland terugkeeren om
zich te verantwoorden;inmiddels kwamen de
Zeergezochtwashd Colchische1jnwaad.

Coldcream is de naam van eene zachte geesteljken der Engelseh-Afkikaa>che kerk
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bjeen t0t eene synode, die hem vervallen Duitschelandbouwkunde,werd geborenteyen
verklaarde van zjn bisschoppeljk ambt,doch het einde der 17de eeuw te Goldberg in SlléColenso weigerde, daarvan afstand te doen, zi
ë,studeerde te Rostock,werd yredikantin
zich beroependeop dehooyerekerkeljke be- de Mark en overleed te Parchim m Mecklensturen in Engeland.Dâârwlldedebehoudende burg den 23sten October1639.Hj heeftveel
parlj hem op eene voorbeeldige wjze voor gedaan, Om aan den bodem eene betere bezjne vermetelheid strafen, doch devrjzin- handeling te bezorgen.Hj schreefpcalendanige partj legdedaaraanzoovelezwarigheden rium yerpetuum autsexlibrioeconomici(1684,
in denweg,datdegeheelezaakhangendebleef. 3de ultgavel'', en poeconomia rt
lralis et
Coleone (Bartolommeo),een der eerste domestica (1591- 1601,6 dln)''.
Italiaansche condottiéri ofpartjgangers,was Coleus Iuour.is de naam van een plantenbj afwisseliny a1skrjqsbevelhebberin dienst geslachtuitdefamilie derLipbloemigen (Lavan de republlekVenetlë en vandenhertogran biatae).Hetonderscheidtzich dool
'een eirond.rï
lct-.Hjwerdin1446teAlonzaindegevange- klokvormiyen,z-lippigen,s-tandigenkelk,eene

nisgewol*
yen,doch doordeburgersvanMilaan voortlitsprlngende, achterwaarts-gebogene, 0n-

bevrjd, d1e hem aan het hoofd stelden van elene bloemkroonbuis, eene 3-t0t 4-spletige
hun leger,waarmede hj in 1447 eeneover- onderlip en eene gaafrandige,langel-e bovenwinning behaalde op den hertog ran Orleans. lip, en door meeldraden, die aan den voet

Een Jaar daarna was hj wederom in dienst verbonden zjn.Hetomvateen aantalkruiden
van Venetië, en begaf zich vervolgens met
den titelvan generalissimus en meteenertlim e
bezoldiging naar zjn kasteelMalpaga,waar
hj in weelde leefde en den 4den November
1475 overleed.Zjn ruiterstandbeeld,door Verrocclïo vervaardigd,verheft zich te Venetië.

en heesters, die ttlsschen de keerkringen te
huis behooren, zooals C. czzàspïzlïckf.g Lonr.t
een heester op de Molukken en in Cochinchina,met aarvormende bloemlkransen en een

specerjachtigen, naar citroenen zweemenden

reuk.Deze plant istegen velerleiziekten aan-

bevolen.
Cole6ptera,zie Sel
tildrlengel%en.
Colerldge (Samuel Taylor),een van de Colfax (Schtlyler)yde tegenwoordigevice-

hervormers der Engelsche dichtkunst, werd president der Vereenlgde Staten, werd gegeboren den zosten October 1772,te ottery- boren te New-York den Q3sten Maart 1823.
St.
-Mary in Devonshire! studeerde te Cam- Hj verloorreeds vroeg zjn vader,dit
lnde 10

bridge en gafin 1794 ln zjne eerste dicht- jaar lang a1s loopjongen in den winkelvan
proeven reedsbljken vangroottalent.In zjn zjn stiefvaderzonderzelt'
slageronderwjste
drama p'
l'hefallofRobespierre''
,inzjne,,C0n- ontvangen,en vertrok in 1836 m ethetouderciones ad populum or adresses to thepeople'' 1jk gezin naar New-carlisle in den Staat
in zjn tjdschriftp'
l'
heW atchman''eninzjne Indiana.Hierbesteeddehj alzjne vrjellren
voorlezingen te Bristol openbaarde hj eene aan hetverrjken zjnerkennisen stiehtte in
groote ingenom enheid m et de denkbeelden der

1845 te South-Bend een dagbladtdathem een

FranscheRevolutie.Daarzjnegevoelensechter aanzienljk vermogen bezorgde.Hj behoorde
weinig bjvalvonden,verbond hj zich met t0tdevrjzinnige partj,ondeoteundedecanfolhelf, om in de dsdatuur van Taylor (1848) en Scott (1852),
Robert zsbz
ll/Ad'
.g en R obeet .

Nieuwe wereld een Staat te stichten,die aan
hun ideaal beantw oordde. Tnmiddels traden

en werd in 1854 afgevaardigd naar hetCon-

land doorbragt, en zich toen naar Eugeland

t0t vice-president der Republiek benoenld zag.

grès.In1863werd ht'
Jert0tvoorzitter(speaker)
zj met3 zustersin hethuweljk,en Coleridye gekozen, en hj leidde de vergadering met
keerde m et treurige ervaringen naar E uropa ztl
o groote onpartjdigheid,dathj zitt
h later
terug,alwaarhj eersteenigen tjdin Duitsch- telkens t0t die betrekking en in M aart 1869

begaf,waar hj zich voegdebj deconserva- Zjne betrekking a1s zoodanig is op den 4den
tieve partj.Later ging hj als secretaris van Maart18:3afgeloopen,doch hj heeftzereeds
den gouverneur sir Aleœander WJJJnaarM alta in Decem ber 1872 nedergelegd.
en wjdde zich na zjneterugkomstmetzjne
Coligny.Onderdezennaam vermeldenwj:

vrienden, de zooyenaamde rluake-dichters''
,

Gas
pardde CAl/ïllpx,graafdeCOJ/S,,ad-

met jveraan de dlenstderMuzen,ten einde miraal van Frankrjk, geborel te Cho
atillon
aan de Engelsche poëzie eene hoogere vlugt sur Loing den 16den Februarj 1517.Hj gete verschaffen.Eene toelage,hem door den noot eene zorgvuldige opvoeding, kwam Op
Koning teegekend,bevrjddeden avond zjns zojarigen leeftjd aan hetHofvanI'
ranqois1
levensvanalle drukkendezorgen,enhjover- en sloot er vriendschap met den jeugdigen
ranLois de G'
i.sd,waarna beide in 1543 den
leed te Highgate den 25sten Julj 1834.T0t I'
zjne beste voortbrengselen behooren:pchris- Koning in den Oorlog vergezelden.Hj ondertabel (1816)'',- en pRhymes ofan 0ld ma- scheiddezich bj debelegeringvan Montmedy
riner''. Voorts gaf hj in het licht ppoetical en van Bains,en streed vervolgens tegelgk
works (1828, 3 dln)''
,- pr
jahe statesman's met zjn broeder zöö dapper,datzj op het
ma
mon (1816)'7
la nual,a lay ser
2- rA second slagveld van Cerisoles door den graaf ran
,,
ysermon (1817),enz.- Ztln zoonHartley .rzkmt/A1zl t0t ridders werden geslagen. GasColeridge(geborenin 1796enoverledenin 1849) pard diende daarna in Cham pagne,nam deel
heeft ook rpoem s''enz.tlitgegeven,maarniet aan de belegering van Boulogne en w erd
beantwoord aan de verw achting,die m en aan- door H endrik 11 t0t generaal der infanterie
bevorderd. In 1552, na den aioop van den
vankeljk van hem koesterde.

Colérus (Johannes), de hervormer der veldtogt in Duitschland, werd hj admiraal

COLIONY.

Frankrjk. De overwinning bj Renty
(1554)vermeerderdezjnroem ,maarbezorgde
hem 00k de vjandschay van den hertog de
G'
tise.In 1555 werd hj gouverneurvan Picardiëten in hetvolgendejaarbegafhj zich
Van

naar Brussel, om over den wapenstilstand te
onderhandelen. Deze w erd echter verbroken
door den aanslag van Coliyny op Douay,en
St. Quentin viel in weerwil van zjne
kloekraoedige vexdediging in 'svjands handen, w aarna hj Q jaar te Sluis en op de
citadèlte Gent in gevangenschap m oestdoorbrengen.5a den Vrede van Cateau-cambresis
keerdehj naar Frankrjk terug en werd benoemd t0tgouverneur van Isle de France.Na
den dood van Hendrik 11 vernàeerderde echter
de invloed der hem vjandeljke G'
tises,en
Coliyny voegde zich bj Condl,diedesgeljks
zjn invloed verloren had. Coli-jny en zjn
broeder de bisschop van Beauvalsomhelsden
de Hervormde godsdienstenplaatstenzich aan
hethoofd derHugenoten,en deze werden d00<
de Gldsesonderhetregentschap van Catâarina
& i M ediâ vervolgd.Nu grepen de beide par-
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dat het Parlement Coligny voor een hoogver-

rader verklaren en een prjs op zjn hoofd
zetten moest. Niettemin verschcen deze na
het teekenen van den Vrede aan het H0f en

werdoogenschjnljkd00rKarelfxvoorkomend
ontvangen.Om allesporenvan denburger-oorlog
weg te wisschen, stelde Coliyny aan den

Koning voor,Spanje den oorlog aan te doen

en zich van Vlaanderen meester temaken.De
Vorst had dan 00k gelegenheid,om zich aan

de Hofpartjen te onttrekken en zelfstandig op
te treden. Dat plan kwam den Koning goed

voor en hj belegde een staatsraad,waarin
echterdejeugdigeHendrikranH.
AI
JMUen T.'
pt-nes geweldig jverden tegen de bedoelingen
van Coligny. Hiexdoor kwam KaeelIX aan
hetwankelen,en Catltarina tfei M ediâ en de

partj der G'
l
tisesdeden alhetmogeljke,ûm

Coligny den voet dwars te zetten. De vermeteleuitingen der Hugenoten bragten hunne

tegenstanderseindeljk t0teenezamenzwering.
çkli
yny had zich tjdeljk naarzjnegoederen

begeven,0:a er eene m em orie 0V0r den ontw orpen veldtogt 0P te stellen en ontving er
tjen naar de wapens. De slag van Dreux berigt van het Opkomend gevaar.Hj verFa,
snoodlottig vo0rdeHugenoten,doch Co- trouw de echter op den Koning en keerde ter
l%gny bestuurde met zooveel beleid den tertlg- gelegepheid van het huweljk van Hendrik
cczl Valois ten
togt van de overbljfselen zjner yartj,dat 'plCz Nararre met Margareth,a '
hj door deze a1s veldheerwerd ultgeroepen. hove terug.Toen hj eenige dagen na den
Nu sloeg de hertog de Gi:c het beleg voor afloop dier plegtigheid van hetLouvre langOrléans,doch werd aldaar vermoord,waaxna zaam naar zjne woning terugkeerde,werd
men niet verzuim de, den admiraal van die hj plotseljk dooreenigekogelsgetrolen,van
euveldaad te beschuldigen. Het verdrag van welke één hem wondde in de regterhand en
Amboise herstelde de rt
lstgedurende eenigen één aan den linker elleboog.De sluipmoortjd,doeh Coli
gny en zjnemedestanders,ver- denaars waren doordeA ide.çbezoldigd;Karel
bitterd door de beleedigingen,diezj aan het IX ontvlamde in toorn,zwoer dat hj die
H0fm oesten verduren,openden devjandeljk- euveldaad vreeseljk zou wreken en begaf
heden op nieuw door eene poging, om den zich m et het H0fnaar de w oning van den
Koning op teligten (1567).Coligny en Contdê gewonde. Deze wenschte den Koning alleen
bleven de aanvoerdersder Hugenoten en sloe- te spreken, doch Catharina #diM edid wist
gen bj St.Denis hunne tegenstandersop de zulks te verhinderen,en de Gyises,gesteund
vltlgt.Naauweljksechterontkwamen zj ver- door de Koningin, maakten gebruik van de
volgens aan den toeleg van het H0fom hen dreiyende houding der Hugenot
en, om den
gevangen tenomen)enlm V0rZam0ld0nZj Op Konlng wedert0t geheelandere gedachten te
nieuw troepen,en maakten zich meester van brengen.Deze riep een Kabinets-raad bjeen
onderscheidene vestingen.Intusschen w erden uit devjanden van den admiraal,en hetgezj bjJarnacgeslagen,en CondêYierdgevan- volg der beraadslaging w aB, dat de Koning
gen genomAen en gedood, Nçaarna maen den lastgaftOtden vreeseljken moord in den St.
prins ran JyJJCI (llendrik van llavarre) t0t Bartholomaeus-nacht.Op vez'zoek van Coligny
oppexhoofd derHugenoten koos.Coligny voerde verscheen bj hem eenebendevan 50schutters
inm iddels m et grootbeleid het beveloverhet dergardet
erzjnerbeveiliginq,doch aanhun

leger, en hetwasbljkbaarzjne bedoeling,
in hetzuiden van Frankrjk een onafhankeljk
xjk voor zjne geloofsgenooten testichten.De
ongelukkige belegering van Poitiers,alsmede
de noodlottige yevechten bj St.Clairen bj
Montcontour verjdelden dat plan.MTèI was
Coli
gny zwaar gewond,maal
'hjvattetochhet
voornemen op, om met zjn leger door de
binnenlandsche gewestenvanFrankrjktetrekken.Hj behaalde voortsden 27stenJunj1570
bj Arnay-le-Ducin Bourgûgneeeneoverwin-

ningophet4-maalzo0sterkelegervandenmarkies de ./rlqst:c, waarna den 8sten Augustus
de vrede naar den wensch der Hugenoten gesloten werd.
De voorafgaande onheilen,aan Coliyny overkomen,hadden hetH0fzôövermetelgemaakt,

hoofd bevond zich zjn doodvjand de kapitein

Cosseinn.Om middernacht,nadat de domklok
van St.Germain l'Auxerroishad geluid,drongen meteene gewapende afdeeling,voorw elke
Cosselns de deur had ontsloten,de hertog de
G'
lfï::,de hertog d'Anmale,de groot-prior en
de chevalier d'Angonlême in de woning van
den admiraal.De waardigheidjwaarm ededeze
hen afwachtte, scheen den moordenaars een
Oogenblik ontzag in te boezem en?doch door
den hertog de GZ:: aangevuurd,doorstaken

zj hem methunne zwaarden.Hetljk werd
voorts uit het venstergeworpen,schandeljk

verminkt, naar de galg van Montfaucon 4esleept en aldaar opgehangen.De trotlwe dlenaren van den admiraalhaalden het 3 dagen
later met levensgevaar van het sehandhout.
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ln karakter en talenten
Colkqny was door zi

een der grootste mannen van zjn tjd.Van
zjne geschriften isniets overgebleven dan de
geschiedenis der belegering van St.Quentin,
daar zjne papieren door het Hof in beslag

enomen en in hetLouvreverbrand zjn.

Loldse de Cpl'
J.ety, eene dochter van den

IkanLois de Col
knyt.heervanzlt
W pf,een
broeder van den voorgaande.Hjwerd geboren den llden April 1521, streed metl'oem
Onder de vaan van H endrik 11 en w erd in

1555 de opvolger van zjn broeder G@spard

alsgeneraalderinfanterie.TeSt.Quentin 40-

raakte ook hj in gevangenschap,maar wlst
voorgaande.Zj werd geboren den 26stenVep- te ontkomen en nam deel aan de veroveing van Calais en van Guines. Hjomhelsde
tember 1555,trad in 1571 in het huweltjk r
met Ckarles de Teliyny,die metharen vader deHervorming,moestdaarvoore
en jaar boeJn den St.Bartholomaeus-nachtvermoordwerd, ten in de gevangenis te Melun,en trad toen

en nam vervolgensde wjk naarZwitserland.
zj huwde voortsop den lldenApril1583te
Delftmetprins Willem I.
t
alOrahjeenschonk
hetvolgendeJaarhetlevenaaneen zoon,die
onder den naam van I'rederik Aàzltfrik de

roemrjke opvolger werd van prins M aurits.
Na het vermoorden sran 0ok dezenechtqenoot
(1784)woondezj aanvankeljk te Vlisslngen,
vertrok vervolgensnaarFrankrjk,dochkeerde
ill 1608terug,zichbejverendeom prinsM a'
ueits t0thetsluitenvanhetTwaalf
jarigbestand
te bewegen.Hoewelzjzichaandeheerschende
Kerk hield,waszjafkeerigvandegodsdienst-

Op alsdeverdedigervanzjnegeloofsgenooten.
In 1568 overrompeldehj Orlêansen deed bj

Dreux wonderen van daqpexheid.Nadenslag
van Jarnac was hj bezlg, Om te Saintonge

een nieuw legerte verzam elen, doch werd er
door de koorts weggerukt op den zisten Mei

1569.- ZjnezoneyHendriken Gaspardhebben beide gediend In het leger der Staten in
de Nederlanden.D e eerste nam deelaan den

slag bj Nieuwpoorten aan deveroveringvan
Rjnberk,doch sneuveldevoorOstende(1601),
en de tweedeOnderscheidde zich bj Sluis
(1604), bevond zich bj de belegering van
tw isten van die dagen. H are pogingen, Om 'sHertogenbosch (1629), werd vervolgens
Oldenbarneveldtte redden,waren vruchteloos, maarschalk van Frankrjk,leverdemetafwisen haar schrjven aan Uitenboyaart,die zich selenden voorspoed onderscheidene veldslagen
a1s balling in den vreemde bevond, getuigt en overleed den 4den Januarj 1646 op zjn,
Van hare verdraagzaamheid.llaardoor echter
haalde zj zich den haat der Contra-Rem onstranten op den hals, zoodat zj te
D elft zelfs met scheldwoorden en sljk bejegend werd.Zj Overleed den 13den Novem ber
1620 teFontainebleaulen haarstoFeljkover-

schotwerd teDelftbkgezet.
Odet de Cplkly,cardinaal van Châtillon,
bisschop en yraaf ran .
felF
z'
tl
ci.
:,een broeder
van den admiraal,geboren den loden Julj
1515.Reeds in 1530 werd hjprior,in 1535
eanonicus te Parjs, vervolgens cardinaalen
aartsbisschop van Toulouse,en tevensbisschop

kasteelte Châtillon.
Colim a is een territoritlm van Mexico,op
de westkustttlsschen 18O42'en 19O25'N.B.
gelegen en, behalve door de Ztzidzee,door
Xalisco en Michoacan omgeven, tellende op
1
30 D geoyr.mjlen een aantalinwoners,dat
door sommlgen op 30000, door anderen op
60000 wordt geschat. De bodem is erlangs
de kust eFen en in hetbinnenland bergachtig;
in het noordoosten verhel
t er zich de Pico de
Colima,een asch en rook brakende vulkaan
terhoogte van ruim 3000 Ned. e1.Deg'
rondis,
er vruchtbaar en levert katoent suikerriet,

van Beauvais.Door zjn overgang totde Her- rjst, tabak en cacao; voorts wordt er uit
vormde Kerk verloor hj zjne waardigheden zeew ater veel zoutgenom en.Deevenzoo ge-

en w erd den Blsten Maart1553 geëxcommtlni- noemde hoofdstad telt 15000,en volgens anceerd.Hj vonnde eene partj,verbond zich deren 30000 zielen. Aan de kust vindtmen
in burgerljken echt metIsabelle Ac
'f
zfdp
lïl/, er 00k de stad Puèrto de ColimaofManzanillo
w erd een der aanvoerdersvan de Hugenoten meteqnegoede haven.
en st
reed met onderscheiding in den slag bj
Colln rAlexander), een uitstekend NederSt. Denis,terwjlhj zich bj de nieuwe uit- landsch beeldhouwer,w erd geboren te Mechebarsting van den oorlog (1568)naarEngeland len in 1526,werkte sedert1563 eenigeJaren
begaf, Om de hulp van koningin Elizabetlt in aan het mausoléum van M aœimiliaan I te
te roepen. Op den eersten December van Innsbriick,en werd er vervolgens Hof-beeldlaatstgemeld Jaar verordende het Parlement houwer van keizer I'erdinand 1.Voorts ver-

zjne inheehtenisneming en veroordeelde hem vaardigdehjdefraajetombesvanaartshertog
in 1569 wegensmajesteitsschennistotverlies I'
eans 'rtrl Tyrol, van Phil'
ippine, de eerste

van alle ambten en waardigheden en t0teene

gemalin van Ferdinand, van den bisschop

aanzienljke geldboete. Coligny bleef echter Johann .Nc.
ç en van hem zelven,alle teInnin Engeland,daarhem vanwegehetllofinhet

geheim was Ojgedragen om voor den prins

briick.

Collaert(Jean Antoine de),een verdienJunj 1761,tradeerstin Oostenrjkschedienst
en zag zich in 1795 in 0ns Vaderland geplaatst a1sluitenant-kolonelbj de Bataafsche
huzaren. Als comm andant van dit regiment
onderscheidde hj zich in 1799 bj den inval

van Hs.7bf
x te dlngen naar de hand der KOnin- steljk krjgsman,geboren teBlehenden13den

gin.Toen hj op het punt stond,om naar
Frankrjk terug te keeren overleed hj door
13den Februarj 1571.H j wordt doör den geschiedschrjverDe TWOI geyrezen a1seen uit-

hetnuttigen van een vergiftigen appelop den

stekend, opregten waarheldlievend man, die
een edel hart aan groote scherpzinnigheid
pM rde.

der Engelschen in Noord-Holland, voorts in
de Napoleontische oorlogen en werd in 1805
kolonel en commandant der garde van den
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raadpensionaris SeMmmel
penninek. In 1807 sprongvanditregtschjntmeninhetalgemeen

werdhjgeneraal-majoor,kortdaarnakolonel- daarintemoetenzoeken,datdewereldljkeyergeneraal der garde grenadiers en kurassiers sonenalsvoorwaardebjhetbouwenofbeglftivan koning Lodewqk,en na de inljving van genvankerkengesteldhebben,datzjenhunne
0ns Vaderland in Frankrjk veldmaarschalk opvolgers bj hetkiezen van een geesteljke
en commandantvan Zara in Dalmatië.Na den stem zouden kunnen uitbrengen. Zoodoende
va1van hetKeizerrjk kwam hja1sluitenant- werd hetverbonden als een heerljk regtaan
generaaldercavalerie in Nederlandsche dienst. zekerekeerdten,heerljkbeden;hoewelhetin
In den slag bj W aterloowerd zjn voetdoor den 100y der tjdon 0ok daarvan welwerd
een kogelverbrjzeld,en hjoverleedteBrus- afgeschelden,en in handen kwam van andere
se1 aan de gevolgen daarvan Op den 17den personen,dan de bewonersderheerljkheid,
Julj 1816.Hj was riddemgrootkruisvan de waartoehetoorsgronkeljk behoorde.De weorde der Unie, oëcier van hetLegioen #an reldljke magt,d1e oorspronkeljk deaanstelEer, ridder der orde van St.Louis en com- ling vangeesteljken bezat,begunstigdehoogmandeur der Militaire W illemsorde.

geplaatste personen met het J*'?
:,:patronatus.

Collalto is de naam van een kasteel,aan Onder den stadhouder Willem IT'r werd het
de Soligo, niet ver van de uitmonding dezer collatieregt en zjne uitoefening nader gererivier in de Piave, op een heuvelgebouwd
en al
zoo in de Italiaansche (LombardischVenetiaansche)provincie Treviso gelegen.Het
is het stam slot van een geslacht van dien
naam , welks stichter Rambold I in hetmid-

geld, en onder anderen bepaald, dat er een
stamboek dier regten z0u aangelegd worden,

waarin iederregtmoestwordengereqistreerd,
en geen ander als bevoegd t0tltet mtoefenen
van datregtwerderkend,danhj,diedaarin

den der lode eeuw leet
ie,terwjlhet later behoorljk zjn titelhad doen inschrjven.Bj

onderscheideneverdiensteljkekrjysliedenheeft de grondwet van 1798 werd het collatieregt
opgelevexd en ook thans n0g ln Oostenrjk in OnsLand,tegeljk metdeandereheerljke
aanzienljkegoederen bezit.Aanvankeljkvoer- regten,afkeschaft,doch bj besluit van den
den de oudste zonen den titelvan graaf,doch
sedert1822 dien van prins.Thans is Emanuè'l
x gz Collalto, geboren den 24sten December
'
1854,metdie waardigheid bekleed.

Sotlvereinen vorst W illem I wederom hersteld.

Hj,die het regtvan collatie bezit en uitoefent, heet eollator.Doet hj zulks geheel
alleen,dan noemtmen hem l
utieuseollator.Bj

Collas-m ethode is eenewjzevan ver- eeneprimaive collatie is hetregt onder meervaardiging van koper-en staalgravures,waar- dere personen verdeeld, doch moet door hen

doorvooralrelièf-igtlrenopeenetrehbndewjze allengeljktjdigmetonderlingoverlegworden
worden nagebootst. Dit geschiedt op machi- uitgeoefend.De primaril
u collator ishj,die
nale wjze,door eene loodregte Btift langs doorzjnemeerderheidvanstemmendegrootste
evenwjdige ljnen overdehoogten en diepten magt bj hetdoen der benoeming in handen
van het relièfbeeld te laten gljden en die heetl.
stiftdoor middelvan een hefboom in verband
Verscheidenecollatieregten zjndoordec01te brengen met eene graveernaald, die de

ljnen,door de stiftbeschreven,op eene k0peren of stalen plaat overbrengt. Bj steile
relièfhoogten komen echter moejeljkheden
voor,zoodat deplaatvervolgensuitde vrje
hand wordt opgewerkt.Zulkemachines zjn
het eerst in Frankrjk door Collas of Colas
(1830)en vervolgens ook in Engeland door

lators, vooral door den Staat,provinciën en
gelneenten,ten geschenke gegeven aan de gemeenten der Nederlandsch Hervormde Kerk,
ofdoor deze afgekocht,zoodatde gemeenten
zelve door middel van hare vertegenwoordigers op den duur de beroeping van hare

geestelt
l
'krn in de magthebben.

Collatlon.In de kloosters werd voorheen
Batetin Duitschland door Kammarseln,in Ne- bj het avond-eten, dat uit Ooft en koude
derland door Steuerwald vervaardigd,en men spjzen bestond, gewoonljk een hoofdstuk
heeft daarmede veelvoortreFeljks geleverd. voorgelezen uit de rcollationes patrum''vah
:.Dientengevolge heefl zulk
Collateraalbeteekent'
tun Jerzk
lvd.Inreg- JohannesCt:,:,:1z3l.
ten verstaat m en onder collateralen de bloed- een koude maaltjd den naam ontvangen en
verwanten in de zjlinie, eoe
qnatiofconjuncti tot nu toe behouden van collatio of eollae,'
r latere,w ierverwantschap afkom stig isvan fïos.- Ook aan eene vergeljking van een
een broeder ofeene zuster:b.v.oom en neef, oorspronkeljk stuk meteen daarvan vervaar-

broeders- ofzusterskind,zjn collateralen.De digdafsyhriftgeeftmen dennaam vancollatie.
collateraalliniey cognationis l1ec obliqua, OntColle (Charles),eenFranschbljspeldichter,
staat door de opeenvolging van geboorten der werd geboren te Parjs in 1709,kreeg door
zjn omganymetonderscheidenedichterssmaak
zjmagen.
Collatïeiseigenljktezav
men-ofbî
jeen/engin.
g in de poëzle, en leverde pAlphonse l'impuis(zieInbreny).In hetkerkeljk regtiscollatie sant'' - rpartie de chasse de HenriIV''en
of het regt van collatie, .)'%sztI/rpstzf'lf,s,het anderen tooneelwerken.Hj overleed den 3den
regt om eene plaats aan een geesteljke te November1783.Hjschreefvoortseenbelangrjk
begeven.Hetregt om eenekerkeljkestand- DJournal historique'' overden loop der Franplaatste vergeven werdreedsindeJaren541 sche letterkunde van 1748 t0t 1772,en een
en 555 door keizerJistinianws,en in635door aantal door Blranyer zeer geprezene pchan-

het Conciliete Toledoaan wereldljke?01Y0- sons(1807)''.
nen toeg:kend tervergelding voorhetstlchten
Collecte,van hetLatjnsche woordeollep

of hetdoenvan geschenkenaankerken.De00r- fl,datinzamelini
q heteekent,noemtmen eene
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geld-inzameling ten behoeve van de armen, staan;zj zjn op verschillendetjden door de
zoowellangs dehuizen a1sin de kerken.Hier regéring ofdooraanzienljke begunstigersvan
geschiedtzjinbuidels,dieaanstokkenbeves- hethoogeronderwjsgestic,
ht.Sommigevoortigd zjn en voorheen veelal van schelletjes bereidende scholen,zooals die te Eton,worvoorzien waren, ofin geslotene bakken,aan den 00k eoll
jqesgeheeten. De Noord-Ameriden ingang van hetgebouw geplaatst,of00k kaanscheeolljqeskomen in hetalgemeen met
welin opene schalen,in welk gevalzj den onze hoogescholen ofm et de hoogste klassen
naam vanschaalcollectedraagt.Doorgaansheb- onzer gymnasia overeen.De eolleyiazlcfïozltx/'
b

benerook schaalcollectenplaatsbjhuweljks- ofpontjpoo teRomezjnopvoedingsgestichten
verbindtenissen en begrafenissen. Burgerljke voor zendelingen,die naarChristeljke,doch

besturen veroorloven 00k we1 aan P0rS0n0l1, niet R. Katholieke landen worden gezonden.
die door het verlies van een huis,een schip Het eerste, Colleyium Gdrzzlczlïcvzzlgenaamd,
Of een paard of door eenig ander ongeluk werd er 1552 door Lwola gesticht.Hetis in
broodeloos geworden zjn, Om eene collecte 1553 doo1*G'regoriusX II1 vernieuwd,en deze
te doen bj dehuizen deringezetenen,geljk Paus heeft er onderscheidene andere collegia
o0k Jaarljks geschiedt voor het Fonds aantoegevoegd,w elkehjkweekscholennoem de
van de Gewapende dienst, om in de behoef van het zuivere R.Katholieke geloof.T0t die
tenvanoudestrjderstevoorzien. Reedsin soortvan collegia behoort 0ok het Collegium
de Handelingen der Apostelen vindtmen ge- Urbanum de propaganda qde'' in 1627 door
wag gemaakt van eene collecte te Antiochië Gregoril
ts XV in hetleven geroepen,terwjl
voordeverdrukte gemeenteleden te Jerusalem. er later een groot aantalandere verrees.

Personen, die metdeinzameling zjn belast, Colleoni(Gir0lam0),eenItaliaansehschilnoemtmen oolledanten!terwjldestaatsamb- der uit Bergamo, leefde in het midden der
tenaren, aan wie het lncasséren van gelden, 16de eeuw ,begafzich naarMadrid en leverde

voor loten derNederlandsche staatsloterj be- er een aantalschilderstukken,die t0t de beste
steed, den naam dragen van eolledenrs.derVenetiaansche jchoolbehooren.Zjn pHuVerzamelingen van opmerkingen, aanteeke- weljk van deHeilige Catharina''is meermaningen,uittrekselsen aanhalingen uitgelezene

len voor een voortbrengselvan Titiaan gphou-

werken vormen eolleetanea, - terwjl men den
C.olDe
zjrn
vserl
ned
let!
lj
ad v
Ca
on
mme
s.oi
dj
eden
nai
as
mon
vb
ae
nke
e
n.
eene verzam eling van voorwerpen van dezelfde
soort,bjvoorbeeld van schilderjen,eolledies plantengeslacht uit de familie der Rhamneën.
noemt.- Voorheen gaf men den naam van
colleetio mede aan het gebed,hetwelk in de
R.Katholieke kerken,na de uitnoodiging der
diakens t0t opstaan door den bisschop werd
uitgesproken en alshetw areeeneverzameling
bevatte van al de gebeden der geloovigen,en
thans geeft men n0g dien naam aan het gebed, hetwelk d00r den priester voor het
altaar met hulp van hetkoorgezongen wordt.
Collegianten is de naam van een kleine
godsdienstige secte,die w egens de vervolging
der Rem onstranten ontstond. Zie daarvan de

Het onderscheidt zich door een klokvormig,
s-spletig bloemdek met 5 aan den rand vastgehechte meeldraden,en omvatsterk vertakte,
met dorens gewapende, nagenoeg bladlooze
heesters uit de keerkringsgewesten van Amerika,zooals C.spinosa -Lczzl.,die in Brazilië,
Peru en Chili eene tinduur oplevert,welke
tegen tt
lsschenpoozende koorts wordt aanbevolen.

Collett.Onderdezen naam vermeldenwj:
Jontu Collett, een Noorweegsch staatsman.

Hj werd geboren in 1772 op het landgoed

bjzonderhedenonderCodde(vander).Zjonder- Rönnebeksholm opSeeland,studeerdeteKopenscheidden zich doorhunne verdraagzaamheid,
en t0t hunne vereeniging behoorden mannen
a1s Coenraad ran .& zlzdlatpzl,Joan W '
JzrfiJ'reJ#/
en Jan W agenaar. Sedert het midden der

hagen in de regten, bekleedde achtereenvolgens staatsambten en was in 1814 totregé-

rJAI cueatoren enz.Later gafm en dien naam
aan de vergadering van studenten,die zich

wetdoor Zweden w erden erkend.In 1822 be-

bj een hoogleeraarvereenigden om zjnelessen tehooren,enallenqsaan dielessenzelve.
Het Fransche eolljqe ls de naam van eene
voorbereidende schoolvoor de académie,hoewe1 aan het Colle
ye deFrance,doorFrançoisI
te Parjs gesticht,ook hooger onderwjs wordt
gegeven. In Engeland geeft m en den naam
van eolljges aan de verschillendeinstellingen
van onderwjs,waaruit de universiteiten be-

01011 en Koophandel: doch wegens het vermoeden, dat de regering naar de Zweedsche

ringsraad opgeklommen.In den strjd,in dat
Jaar op staatkundig gebied gevoerd,stond hj
voorgaande eeuw is hun aantalaanmerkeljk aan de zjde van hen, die prins Cl
tristiaan
verminderd, en later hebben de Collegianten Frederik tot stadhouder en vervolgenst0tk0ni
ng
l
t
i
t
ri
e
pe
n
,
e
n
na
m
dee
l
aan
de
ver
gade
ring
zich allengsbj deDoopsgezinden en Remonte Eidsvold, waar de constittltie afgekondigd
stranten grvoegd.
Colleglum noemdemen in hetoude Rome en Noorwegen onafhankeljl
tverklaard werd.
eene vergadering van eolleya'sofvan personen, Terstond na den liden Meiwerd hj benoemd
die hetzelfde ambtbekleedden,zooalmconsuls, t0t staatsraad bj het departementvan Binpraetoren, tribunen enz. Hetheeft 00k thans nenlandsche Zaken, en hj zorgde, dat de
n0g die beteekenis behouden in 0ns eollegie zelfstandigheid vanNoorwegenenzjnegrond-

la**s*tte hjzichmethetdepartementvanFinan-

zjde Overhelde,verloorhj devolksgunst,die
hj echter na 1819 a1s voorzitter van den
staatsraad herwon. Toen de Koning in 1836
de Rjksvergadering Ontbond, ondersteunde
Collett aanvankeljk de regéring, doch later
het volk. svegens eenig Ongenoegen methet
hof nam hj zjn ontslag,wjdde zjnedagen
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aan de wetenschap en aan den landbouw , maakte daarvan ruimschoots gebruik,vooral
en overleed in 1851.
V00r e0n0 uitgave van M akspere'
s W orks

Camilla CpIJe/f,eeno Noorweegsche schrjf- (1842--1844 8 dln)'' waaraan hj 20 Jaar
eedde.Iseregérinr schonk aan den verster.Zj is dezustervan den dichterHenrik best
Weryeland
werd geboren te Christiansand diensteljkenman eeneJaarljkschetoelagevan
den 23sten Januarj 1813.In 1841begafzj 100 pond sterling. Zjn werk Notes and
zich in hethuweljkmetJonasCollett,plaatste emendationsto the textofShakespeare'splays
eenigenovellen in tjdschriftenen tradvervol- (1852 en 1853)':verwekte grooteopschudding,
gensmet veel bjval op alsromanschrjfster. en over de eehtheid dier volgens Collier aan
Zj leverde pAmtmandens Döttra (1855, 2 eene Oude folio-uitqave ontleende verbeterindlnl''- pFortaellinger (1861)'' en rlde gen werd een hevlge strjd gevoerd.Collier
schreef n0g eenige andere werken,en werdin
langeNaetter(1853)'7.
Colletta (Piétr0),ministervan oorlog te 1850 benoemd t0t vice-president der gsodety
Napels,werd aldaarreboren den 23stenJanu- ofantiquarians''.
Colhm atie. Bj sterrekundige instrumenarj 1775,legdezich ln zjnejeugdvooraltoe
o? dewiskundeen nam opzljarigen leeftjd ten,die t0t hetmeten van afstanden gebruikt
dlenst bj deartillerie.Zjnestaatkundige be- worden, m oeten de randen m et volkomene
moejingen tjdens de Fransche heerschappj Juistheid aan elkander aansluiten.Staatbjwal
-en oorzaak,dathj na den texugkeerder voorbeeld bj den sextantdewjzer0?nul,dan
z?onrbons in den kerkergeworpen werd,doch

moeten de spieqelszich in evenwjdlgenstand
na het herkrjgen zjner vrjheid ontving hj bevinden.Dit ls slechts zelden hetgeval,en

eene aanstelling als civiel-ingenieur.'roen Jb:/A Bonaparte koning va'
n Napels werd,trad

het verschil tusschen den waren en den vereischten toestand van het werktuig is de col-

Collettawederin krtjgsdienstenonderseheidde Dwzlfïc/p'
lff,die steeds in rekening moetgezich bj debelegering van Gaêta,bj hetbe- bragt worden.
zetten van Calabrië en bj deveroveringvan
Collin.Onderdezen naam vexmqldenwj:
Capri zoozeer, dat Joaehim Xffrcf hem in
Heinriel
t J'
p,
sezFz ron OPJJI , een Duitsch
1808 t0t intendant van Calabrië en in 1812 tooneeldichter.Hj werd geboren.teW eenen

t0t directeur-generaal van brtlggen eliwegen
benoemde.In 1813werdhjchefvanhetgeniewezen bj hetleger,in 1814staatsraad,en in
1815 streed hj tegen de indringende Oostenrjkers aan de Panaro en onderteekende hj

den 26sten December 1772,zag zich bjhet

departement van Financiën geplaatsten was
in 1809 hofrM d.Tn den oorlog van laatstge-

noemd jaar diende hj als oëcier van de
landweer,doch overleedreedsden28stenJulj
de capitulatie van Casalanza. De Bowrbons 1811. Hj schreef de treurspelen: rRegulus
handhaafden den bekwamen man in ztjnebe- (1802)'')- DCoriolanus''1- npolyxena'')trekking. Na hetuitbarsten dex revolutic in

Balboa'' -

Bianca della Porta'' - en

1820hersteldehjalsbevelvoerendgeneraalde 3
)DieHoratierund Curiatier''1- envan zjne
orde op Sicilië.De Oostenrjksche tusschen- gedichtenisrltaiserM axaufdenMartinswand'',
komstriep hem naarNapelsterug,waarhj algemeen bekend. Eene verzameling zjner

i
nmiddels t0t minister van 00rl04 benoemd werken is in 1812- 1814 in 6 deelen verwas. Doch de zaak der constitutle leed de schenen.
nederlaag, zoodat men hem als staatsgevanMatthael
u rpl Collin,desgelt
jkseenDuitsch
gene naar het kasteel St.Elmo bragt en ver- dichter. Hj was een broeder van den voorvolgens naar Briinn in Moravië in balling- gaandeenaansehouwdehetl
evenslicht0/den
schap VPKW OPS.
3den Maal't 1779 te W eenen,studeerde ln de
.

Later ontving hj verlof,om

zich te Florence te vestigen,waar hg den regten en w erd in 1808 hoogleeraar in de

llden November 1831 overleed,nadathj er
zjn voortreFeljk geschiedwerk pstoria del
reame diNapûlidal1734 sino al1825 (1834,
2 dln ep later bj herhalingl''had opgesteld.
Colller (John Payne),een Engelsch let-

aesthetica en in de qeschiedenisderwjsbegeerte aan de universlteit te Krakau en later

te W eenen. In 1813 werd hj belast metde
redactie van de pW iener Zeitung'',voortsm et
de opvoeding van den hertog van Reickstödt,
en in 1818 met de redactie van de pW iener

terkundige, w erd geboren te Londen den
llden Januarj 1789, studeerde in de regten, Jahrbiicher der Literatur''.Hj overleed den
doch w erd w eldra m edew erker aan den ,,Mor- 23sten November 1824. Zjne tooneelspelen
ning Chronicle''
. Hj bestudeerde voorts de D er Tod Friedrichs des Streitbaren'' dichters uit den tjd van koningin Elizabetl
n DM arius''1 rBela's Krieg mitdem Vater''
en deed de uitkomst
eindlichen Söhne''enz.zjn verseheen van zjn onderzoek
rDie f
opnemen in den pcriticalreview'' het eigen- nen onder den titel pDramatische Dichtungen

d0m van zjn vader,en in het pEdinbtlrgh
Magazine''.Hj schreef yooxts p'
rhe poetical
decameron (1820,2 dlnl'',bezorgde eeneuitgave van rDadsley's 0ld plays(1825- 1827,
3 dl1t)'' deed een aantalonbekendetooneelstukken uit den tjd van Sl
takspere in het
lichtverschjnen en bezorgde zich grootenbjval door zjne pllistory of dramatic poetry
(1831,3 dln)''.Aanzienljkemannen openden
hem den toegang t0thunneboekerjen,enhj

(1815- 1817,4d1n)'',en erzjnookrNachgelas
Cse
neGedichte(182j)''vanhemuitgegeven.
ollin d'Harlevllle (JeanFrançois),een
Fransch dichter,geboren den 3osten Mei1755

te Maintenon bj Chartreststqdeerde eerstin

de regten en vervolgens in de letteren,en
schreef eenige tooneelstukken,w aalNan som-

mige een duurzamen bjvalvonden.Van hem
heeftmen pta'inconstant(1;8G)''- pLevieux

célibataire''enz. Hj overleed te Parjsden
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24sten Februarj 1806,en zjneroeuvres''zjn migen(Personatae).Hetonderscheidtzichdoor
s-spletigen kelk, eene zamengedrukte
inC1ol
82hn>
! in 4ood
deeleninhet licht verschenen. eben
(Cuthbert),een Britschad- loemlkroonbuis, eene z-spletige boven- en
miraal, werd geboren te New-castle upon onderli
peneenedvormige,eenhokkige,4-kleyTyne den 26sten September 1746,tradin1761 pige zaaddoos.Vallde soorten, die vooralm
in zeedienst,woonde den slag bj Bunkers- ColumbiaenCalitbrniëtevindenzjn,noemen
hilltegen de Amerikanen bj,werd in 1776 wj:C.bioolor-&zl/#.meteenstengelterhoogte
commandant van de sloep rllornet'' sloot van 4 Ned.el, yl
anzige bladeren en fkaaje
vriendschap met Nelson, nam deel aan verschillende gevechten en zag zich in 1799 be-

noemd t0t schout-bj-naeht van de Blaauwe
vlag,waarnahj methetschip rr
l'
riumph''de
haven van Brestblokkeerde.In 1801werdhj

tOt trossen vereenlgdebloem en meteene lichtPaarse boven- en eene w itte onderlip,- en
0.grand/ora Be
ntlt.met dergeljke bloemen
(?n veela1ssierplantvoorkom ende.

Collinsonia L.isdeàaam vaneen qlan-

vice-admiraal,in 1804admiraalvan deBlaauwe tengeslacht uit de familie der Lipbloemlgen
vlag, en in den slag van Tratàlgar,alwaar (Labiatae).Het onderscheidt zich door een

hj na het sneuvelen van Nelson het opper- klokvormiyen kelk meteene 3-lobbige bovenbevelop zich nam ,onderscheiddehjzichzöö en z-lobblge onderlipj eene trechtervormige
gunstig, dat hj n0g hooger klom,t0tpair bloemkroon met eene korte, z-lobbige bovenvan Engeland en baronran Ctxkydfrz3:benoemd

en eene lange, 3-lobbige onderlip.Het omvat

werd en eenjaargeldvan 2000pond sterling Noord-Amerikaansche gewassen , en van de
ontving. Na den d00d van Nelson comman- soorten noemenwj 0.CanadensisZ.,waarvan
deerde hj de Britsche vloot in de Middel- het kruid en de wortel als zweetdrjvend

landsehe Zee, en overleed aldaar den Tden
Maart 1810.
Collins.Onder dezen naam vermeldenwj:
W illiam Collins,een Engelsch dichter,die
den 25sten December 1720 te Chichester gegeboren werd. Reeds als student te Oxford
schreef hi
j zjne XOriental eclogues''. Hij
begaf zich vervolgens naar Londen,0m zich
op de dichtkunstt0e te leggen en gafin1747

en tevenstegen het gifder ratelslang worden
aanbevolen.

zjne podes'' uit, die evenwel geen grooten
bjval vonden. releurgesteld keerde hj naar
zjne geboorteplaatsterug en Overleed ervan
verdriet op den 12den Junj 1756.Na zjn
dood echterwerden ztjne gediehten,diezich
doorvoortreFeljkeeigenschappen onderschei-

pllgten spoorde de vrome schoenmakers Crispin'
tfs en Crlzïzlfc,
a'l:.v aan, om het leder te
stelen van de rjken ten einde er schoenen

den,op de regte waarde geschat.

Collisie ofbotsing.Men spreektindeyractischewjsbegeertevaneenecollisievanpllgten
en van regten.Eene collisie van pligten heeft
plaats, wanneer 2 pligten met elkander in

strjd schjnen tewezen,bjvoorbeeld depligt
der

mededeelzaamheid en die derzorg voor
eiqen huisgezin enz. Zulk eene collisle van
van temaken voorde armen.Intusschen werd

daarbj de n0g grootere yligt dereerljkheid
uithetoog verloron.HetlsdanOokbljkbaar,
dateene collisie van pligten enkelschjnbaar

William Ct
lllïzl.
:,eenverdiensteljkEngelsch kan bestaan, nameljk alleen 'voor dengene,
landschap- en genre-schilder. Hj werd gebo- die zjne pligten niet kent en daarvan alzoo

ren te Londen den 18den September 1787, het gew igt niet gevoelt. De oplossing echter
leverde vooraltafbreelen van strandenenw ou- van dieschjnbarebotsing van pligten in beden en bragtvan eene reisnaar Italië eenige paalde gevallen heeft men opgedragen aan
bevallige schilderjen van landschappen mede eene wetenschap,die nietveelm eerbeteekent,

uit Napelsen Calabrië.Hjwas1idderKonink- dan die collisie zelve,nameljk aan de Casltisljke schildex-académie te Londen,enoverleed Jïdà (zie onder ditwoord).
In regten kan er collisie van w etten,van
den 17den Februarj 1848.
W illiam W ilkie Collins een zoon van den regten en van bewjzen voorkomen. De c01voorgaande en een gevierden Engelschen ro- lisie van w etten ltan bestaan in de wetten
manschrjver.Hj werd geboren teLonden in van 'tzelfdo land,ofin de wetgevingen van
Januarj 1824, vergezelde zjne ouders naar versclzillende landen. In het eerste gevalbeItalië en legde zich t0eop denhandel.W eldra staat er anlinomie (ziealdaar).Bj de zoogeechter liet hj dien varen voorde beoefening naam de internationalecollisie van wettelzmoet
der letteren, en eene levensbeschrjvingvan de regter zekere regels volgen, die hem door

zjn vader(1848,2 dln)werd metbjvalontvangen. Nu schreef hj: pAntonina (1850,
3 dlnl'' - zBasil, (1852,3 d1n)''- en
KHideand seek (1854)''.Alsmedewerkeraan
de qllousehold Rvords''van Diekene liet hj
daarln rAfter Dark'' en r'
l'he dead secret''
opnemen.Grooterroem oogsttehjinmetzjne

zjn eigen wetgever ot'door de regtswetenschap zjn voorgeschreven.De Nederlandsche

wetgever heeft dergeljke voorschriten geyeven in de r'W et houdendealgemeene bepallnFeq der wetgeving van hetKoningrjk,''en
ln de rW et op den overgang van devroegere

t0t de nieuwe wetgeving'
'.Bjvoorbaeld:de

dr
ama's rThe frozen deep''en ntaiyhthouse''1 geldigheidvan regtsllandelingen,watdenvorm
en vooralmetden roman oW oman ln white''1 betrelt,w ordt beoordeeld naar de wetten,die
dieinmA1ltheyearrotmd''hetlichtzag.Daarna

op hettjdstip van het sluiten der l
zandeling,
schreethjpNoname (1863,3 d1n)'',- rAr- van kracht w aren. De w etten betreFende de

maC
da
leli(
18l64
'e
z..is de naam van een planol
ns
a)'
N'
un
tt

regten, den staaten de bevoegdhcid der personen verbinden de Nederlanders Ook wanneer

tengeslachtuit de familie der Gemaskerdbloe- zjzichbuiten 'slandsbevinden('
tzoogenaamd
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personeeld/cfllfl.Ten opzigtevan onroerende en eeneeivormige zaaddoos.Hetbevatkruiden
goederen geldt de wet Va1'
1 het land of de met digte bloemhoofdles en afwisselende of
plaats,waardiegoederengelegenzjn ('
tz00- tegenoverstaande bladeren.Van de soorten,in
I@
genaamd reëel t
qfcf?4zlfl.Devorm van allehan- Amerika te huis behoorende, noem en *--11;;)'11;;7'-@-I(E!Ij
II1
(
11
.
,
delingen wordtbeoordeeld naar de wetten van 0.eoeeinea .L:AIAI.m et kleine, fraaje,scha1,lr
het land of de plaats, waar de handelingen lakenroode bloemhoofdjes, - en C.grandlzjn verrigt Lstldld'
um zzizfkz-l. Collisie van Jprl Douyl.metgrootegelebloemen.Zjworregten heeft plaats,wanneertweeregten z00- den enkelvgorsieraad gekweekt.
danig metelkanderin strjdkomen,datbeide
Colloqulum iseen Latjnsch woord,dat
teqeljk nietkunnen worden uitgeoefend.Het zamenspraak beteekent.Algemeen bekend zjn
mlndere xegtmoetdan voorhethoogere wj- de geestige pcolloquia'' van den geleerden
ken. In het strafregt zegt men, dat er dan DesLderi'
u8.
Faw @ll,
:(zieonderdezennaaml.noodstand ofnoodweer is.Bj collisievan be- T0t het eolloqni'
tmt #ocf'
?
- (geleerde zamenwjzen heerscht er tegenspraak ttlssehen het- spreking)ktlnnen bj eeneNederlandscheaca..

tg00n door den
geen door den eischer en '
gedaagde bewezen is.De regtermoet dan de

demi
' sche faculteit de zoodanigen toegelaten
woxden, die btliten '
slands den doctoralen
waarde en dekrachtderaangevoerde bewjs- titel hebben verworven en hieraan 00k in
middelen taxéren en in allengevalleuitspraak Nederland geldigheid wenschen te geven.

doen met behulp van zjne kennisalsregts- Colloredo is de naam van een aanzienljk
geleerdeenvolgenszjneovertuigingalsmensch. adelljk geslacht in Oostenrjk, hetwelk afCölln.onder dezen naam vermelden wj: komstigisvanhethuisdervrjheerenvanWallsee
Georg Frlt
lric/
zW ilibaldFdrizlczl#ron OJ!Jzl) in Schwaben. Als stamvader wordt Wilkelm

een Duitsch schrjver. Hj was geboren in aangemerkt,die in 1302 hetkasteelColloredo
1766 teoerlinghausen,bekleedde versehillende bj MelsinFriauldeedverrjzen.Zjne3zonen
staats-ambten en Tqerd in 1805 assessor der stichtten even zoovele ljnen,nameljk zhqnirekenkamer te Berli
jn.Zjne onbesehroomde zl'lf.gde Asquinische, die in 1693 uitstierf,waarheidsliefde bragthem in devestingGlatz, Bernhard de Bernhardinische, die zich later
doch toen hi
0n
j verlof ontving om de baden te ill verschillende takken verdeelde,

gebruiken,nam hj de vlugtnaarOostenrjk.
W eldra echter werd zjn procès terzjde geschoven en hjzelfgeplaatstophetbureauvan
pxinsHardenbery.Hj overleed den zostenJanuarj 1820.Hj schreefdoorgaanszonderbjveeging van zjn naam. T0t zjne werken
behooren: pvertraute Briefe iiber die innern
Verhxltnisse am preussischen Hofe seit dem
Tode Friedrichs 11 (1807--1809,3 dln)?

DNeue Feuerbr:nde(180:--1808,6 dlnl'',
XW ienundBerlininParallele(1808,5d1n)'',enz.
Daniè'l Geor.q Conrad 'pps Cölln, een neef
van den voorgaande. Hj werd geboren te

Weicl
cl
tardtdeJongere 1jn,terwjleen nakomeling van dezen, Ferdinand (1635-1689),
door zjne twee zonen H'
ilronyml
tsen Rwdolf
de thansnog bloejendeljnen deed ontstaan,
eenevorsteljkeeneenegrafbljke.Merkwaardige leden van dat geslachtw axen:
Hiéronimlbs 'tlp'l Colloredo,geboren in 15822

een broeder van laatstvermelden Rndol
jLHj
diendein den Dertigjarigen 00rl0g,werddoor

Ferdinand III t0t veldmaarsehalk benoemd,
voorts t0t groot-prior van de Malteser orde

en t0tbevelvoerend generaalinBohemen.Htj
onderscheidde zich door zjnedappere verdeOerlinghausen den zlsten December1788,stu- di
ng
van
aag,
27gi
ste
nJa
nuarPr
j1
657.en overleed aldaarden
deerde te Marburg, Tiibingen en Göttingen,
vestigde zich te Marburg,werdin 1818 hoogleeraar in de theologiete Breslau,eh overleed

aldaar den lTden Februaxj 1833.Hj bewerkte

een rLehrbuch der christlichen D ogmengeschichte'' - eene nBiblische Theologie'',-

en een aalltalkleinere geschriften.
Collodlum of eollodion is eene oplossing
van schietkatoen in aether.Het werd in 1848
door M aynard te Boston uitgevonden en in
den handel gebragtals een praeparaat,datin
de heelkunde de voorkeur verdiende boven
hechtpleister. Het is eene kleurlooze, naar

Josepl
t,graafron & !Jprd#p-* 8#en W allsee.

Hj werd geboren te Regensbury in 1735,
onderscheiddezich in den Zevenjarlgenoorlog,
geraaktein Breslaukrjgsgevangen,werdechter
weldra luitelzalzt-veldmaarsehalk, vergezelde
keizerJozf llnaarFrankrjkenzagzichbelast
met het opperbestuur over de artillerie. Hj
deed deze eene aanmerkeljke verbetering ondergaan en werd om die reden t0tveldtuigm eester bevorderd. In den oorlog tegen de

Turken bestuurde hj de bestorming van Belgrado,voerde het opperbevelover hetobser-

aether riekende, ljvige vloeistof,die,Op de vatie-leger aan de Pruissssche grenzen en zag

huid gelegd, na het verdampen van den zich belast met de leiding der zaken van den
aether een v0or vochtigheid ondoordrillgbaar Hofkrjgsraad.O0k in deJaren 1813 en 1814
vliesvormt.Hetwordt voortsgebruiktt0thet was hj als grjsaard n0g jverig werkzaam ,
vervaardigen van kleine luchtballons en in de en hj overleed den zGstenNovember1818.
Franz Gundaccar,prinsron & JJt)r:#p-.X%l#phC
ot
oglrom
aphlle
ziett.onid
itwo
rd
ol
a(
Nu
ser
dedna
am ov
a)
n.een plan- feld,geboren in 1751.Hj bekleeddede aantengeslachtuit de familie der Convolvulaceën. zienljke betrekkingen van ambassadeur te
Het onderscheidt zich dooreen klokvormigen, Madrid,eerstecommissarisbjhetRjkskamers-spletigen ofs-deeligen kelk,eene schotelvor- geregt,vice-kanselierdesrjksenministervan
mige bloemkroon met eene smalle buis en 00rl0g, en bevorderde in den aanvang dezer
3-deeligen zoom ,in hetmidden der buis vast- eeuw het sluiten van een oostenrjksch-Engehechte meeldraden metronde helmknoppen gelsch-Russisch verbond.Hj overlee;in1807.
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lBlronymws, graaf von colloredo,een zoon

van den voorgaande. Hj werd geboren in
1775,nam dienstbtjhetOostenrjkscheleger,
woondeeenigeveldtogten bj en klom in1794
opt0tkapiteln.HjwerdinFrankrjkgevangen
genomen,m aar ontsnapte in 1795,trok inhet
volgendeJaaronder '
WkrmsernaarTtalië,klom
weldra op t0tluitenant-veldmaarschalk,voerde
in 1813 het bevel over 2 divisiën van den

regtervleugelvan % 1
41% ,streed metroem bj
Dresden en Kulm ,werd t0t veldtuigmeester
bevorderd,commandeerde in den volkerenslag

bj Leipzig het eerste Oostenrjksche armeecorps, doch moest daarna wegens eene won-

de eenigen'tjd rtlst nemen.Later stond hj
M n het hoofd van corpsen aan de BovenRjn, in Bourgondië enz-, en Overleed te
W eenen den 23sten Julj 1822.
Ikrdinand, graaf ron Col
loredo-Mansfeld,
een broeder van den voorgaande.Hj werd
geboren teMTeenen den 3ostenJulj 1777,studeerde te W irzburg en te Göttingen,streed
als maloorbj Aspern en W agram ,bekleedde
vervolgens eenige aanzienljke betrekkingen,
nam in 1848 bj den aanvang dervolksbeweging teW eenen de vlugtnaarzjnegoederen,
en overleed aldaar den loden December van
datJaar.
I'ranz de TCIJI Gundacear,prins ron & Jloeedo-Manqfeld, een zoon van Hilronymus.
Hj werd geboren te W eenen den 8s1en N0vember1802,tradin Oostenrjkschediensten
bejverde zich in 1848 alsgeneraal-majoorom
dewoelingen tedempen.Hj werdweldrabe-

paalde kenmerken aan voor do aanwezigheid
van steenkolen enz.

Collot d'Herbois (Jean Marie),eenvan
ling,werdgeboren te Parjsin 1750)ontving
een goede opvoeding, trok als tooneelspeler
en tooneeldichter dool.Frankrjk,Nederland
en België en vond wegens zjne fraaje gestalte en welluidende stem overaltoejuiching.
Nadat hj te Genève republikeinsche beginselen had Opgedaan,snelde hjin 1789 naar
Parjs,baarde er opzien alsvolksredenaaren
wôn velergunstdoorzjn oAlmanach dupère
Gérard''. Weldra was hj erlid van den gymeenteraad en van de Nationale Conventle.
Dââr deed hj hetvoorstel,om h0tdoodvonde bloedige mannen der Fransche Omwente-

n
is uit te syreken Overdeuitgewekenen en
den Koning ln staatvan beschuldiging testellen.Toen hierover beraadslaagd werd,bevond

hj zich in orléans,maarhj zondeen schrit
l
teljk votum desdoods.MetRobes
pierrevervolgde hj de Girondjnen en werd voorzitter
van de club derJacobjnen en hun vertegenwoordiger in het Comité de salut public.Na
de verovering van Tzyon zond Robemierre

hem a1s regter derwaarts,en hj deed er de
gevangenen bj geheelehoopen neêrsabelenen
doodschieten.Hj nam metgeestdriftdeelaan
detwisten tusschen deJacobjnen en deC0rdeliers en deed het voorstelt0t eene landing

O
p de Engelsche kust.Zjneyopulariteitwas
zelfs Robespierre een doorn ln het 00g.Na
den valvan dezen,waartoe hj medewerkte,

werd Collot #'.Sàràt?ï.
: niettemin doorLeeointre
noemd t0t luitenant-veldmaarschalk, zocht alseen derbeulenvanFrankrjkaangeklaagd,
zich staande te houden op het eiland Schiitt uitde Nationale Conventieverwjderdenverin de Donau en bevond zich daarna vôôrK0- volgens t0t deyortatie naar Cayenne veroor-

morn.In 1850 werd hj belastmethetopper- deeld. Daar zjn woelzieke geest zelfshier

niet t0t rust kwam , zond m en hem naar
den 28sten M ei1852.
Sinamari,waar hj aan de gevolgen van misFranz de .rtzfzltx,graafran Ctl/ltlz'e#o,gebo- bruik van sterken drank in een hospitaal

bevel over het 2de arméecorps,en Overleed

ren den 29sten Odober 1799. Hj betrad in den 8sten Januarj 1796 overleed.Van zjne
1820, a1s toegevoegd aan het Oostenrjksch talrjketooneelstukken vond alleenrLepaysan
gezantschap te Londen,de diplomatische1o0p- magistrat (1777 en later bj herhalingl''een
baan, bevond zich in dergeljke betrekking duurzamen bjval.
aan onderscheidene hoven,w asin 1843 gezant
Colm an. Onder dezen naam vermelden
te Petersburg,was in Maart1848 korten tjd wj:
bekleed methetvoorzitterschap van denDuitGeorge Colman)een Engelschtooneeldichter.
schen Bond te Frankfort, en ging in 1849 Hj werd geboren te Florence den28stenApril
naar Londen alsam bassadeur.Na verloop van 1733, ontving zjne eerste opleiding aan de
eenige maanden keerde hj terug,maarwas W estminsterschoolen studeerde vervolgenste
er van 1852 t0t 1856 wederom in die betrek- Oxford. Hj was eerstbelastmetdedirectie
king werkzaam. Nadat hj vervolgens zjn van de schouwburg van Coventgardenenlater
Keizer te Rome vertegenwoordigd had,begaf met die van den schouwburg vanHaymarket,
hj zich in 1859 a1s oostenrjksch gevolmag- welk laatste Onder zjn besttmr ongemeen
tigde naar de vredesconferentie te Ziirich)en bloeide,doch hj eindigde zjn leven in een
overleed aldaar op den 26sten october van

krankzinnigengesticht Op den 14den Augustus

geboren te Caen in 1773,vergezelde in 1798
N apoleon naar Egypte en w erd vervolgens te

voorraande en desgeljks een Engclsch t00-

laatstgenoemd Jaar.Hj was de laatste man- 1794.M en heeftvan hem een aantalgeestige
neljke telg deroudrreBernhardinischeljn. vertoogen, 27 tooneelstukken,pMiscellaneous
Collot-Descoltlns (Hippolyte Victor), works(1787,3dlnl''enz.
George Oplzzltzzl Ir! een zoon van den
een verdiensteljk Franschscheikundige,werd

neeldlchter.Ilj werd geboren denzlstenOctoParjs in de Ecoles des mines met dedirectie ber 1762,ontving ztlneopleidingaandeW estVan een laboratorium belast.Hj Overleed in minstersohool te Londen en daarna aan de
1815, nadat hj veel gewerkt en gesehreven académiën te Oxford en te Aberdeen. Hier
had m et betrekking t0t de Ontleding der

schreef hj zjn gedicht p'
rhe man of the
delfstoFen.Hj ontdektehetiridium)weesbe- people' benevenszjneeerste tooneelstukken.
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sveldra zag hj zich belast met hetbestuur
van den schouwburg van Haymarketen vervaardigde daarvoor een reeks van stukken,
van welke vele 0P het repertoire gebleven

el van elkaâr, om nieuwe wortels te bekomen. - C.maororltiza ScApf/,op de Vriendschaps-en Sandwichs-eilanden Tarogenaamd,

zjn,zooals:het zangspel Incleand Yarico
(1787)'' - hettooneelspelrW aysandmeans
(1788)'',- Het drama rrhe battle OfHexham (1789)'', nJohn Bul1'')dool
-Walter
Seott het beste Engelsche bljspelgenoemd,
rhe law ofJava (1822)'',enz.Hj was
p'
zelfs in de hoogste kringen wegenszjn aan-

ven gesneden en gegeten wordt.Deze plant
wordtthans 00k in China,Australië enoostIndië met goed gevolg aangekweekt.De C0locasia-soorten, t0t de fmaiste blad-planten

genam en om gang Zoer gezien, e11 de gunst
George TF verloste hem m eer dan eenmaal uit de gevangenis, w aarin hi
jw egens
schulden was opgesloten.Deze benoemdehem
tevens t0t 00nS0< d0rSohouYfburjenraeteen

Van

heeft een meelrjken wortelstok,die in schj-

behoorende, zoekt men o0k bj 0ns in de
oranjerieën niettevergeefs.
Colom b (Ferdinand Allgust von), een

Pruissisch generaal, werd geboren in oostFriesland in 1775, nam in 1792 dienst in
het huzarenregiment van von Ziefks, was
in 1813 ritmeester en onderscheiddezich door

veledayperedaden.Hj veroverdebjvoorbeeld
jaargeld van 3-t0t400pond sterllng.Hj gaf bj Zwlckau met82 man een geheelFransch
0ok koddige verzen in hetlicht,zooals rMy artillerie-park enmaakte zich daarbj meester
nightyown and slippers (1797)''en ppoetical van 370 paarden en 300 gevangenen.De vervagarles''.Eindeljkdeedhj0okeenverhaalvan schillende rangen doorloopende,werd hj in
zjnelotgevallen onderden titelvanrRandom 1839 luitenant-generaal,in 1841 commandant
records (1830)''in het lichtverschjnen,en van Berljn,en in 1843 generaalen commanoverleed den 26sten october 1836.
dant van het 5de arméeoorps in Posen,w= r
Colm arl de hoofdstad van het Duitsch- hj in de onrustige jaren 1846 en 1848 met
Keizerljk distrid opper-Elzas,isschilderach- velemoejeljkhedenteworstelenhad.Hj onttig gelegen in eene vruchtbare vlakte aan de ving daarna hetbeveloverhetlstearmêecorps,
Laueh nabj deplek,waardezezich metde nam in 1849 zjn Ontslag en overleed teKöI1l vereenigt, d00r een kanaalmetdeRjn nigsbergden12denNovember1854.Zjnekrjgsverbonden,en aan den spoorweg van Straats- togten heeft hj Op eene boejende wjzebeburg naarBaselen aan den zjtak naarMiin- schreven in het werk rAus dem Tagebuche
ster.Men vindt ereenefraajehoof
zkerk in desRitmeistersv0n Colomb (1854)''.
spitsboogstjl,eenosynagoge,een geregtshof, Colom bat de l'Isbre, een beroemd
een Keizerljk lycéum ,eenProtestanschsemi- Fransch geneesheer, wèrd geboren omstreeks
narium , een muséum, eene bibliotheek met hetjaar 1800 te Vienne in hetdepartement
50000 deelen,en omstreeks 23000 inwoners, Isère,studeerde teParjs,stichtteereen 0rdie aan handel en njverheid veel welvaart thopaedisch instituutvoor stamelaars en bragt
ontleenen, daar deze stad de stapelplaats hierbjeenenieuwegeneeswjzemetuitstekende
mag genoemd worden van alle voortbrengse- gevolgen in toepassing. De uitkomsten van
len van den Elzas. In haren Om trek liggen zjn Onderzoek legde hj nederin onderscheibevallig aangelegdetuinen enwandelplaatsen, denegeschriften,waarvoorin1833deFransche
terwjlerzlch trotschefabl'
iekgebouwen ver- Acade'miehem den rprix-Monthyon''van 5000
heFen.Zj isde geboorteplaatsvan den dich- francstoekende.Daarvan noemenwj:r'rraité
t
er Pff'
el,van denjwl
yer
eneged
raaacht
lRa
pq en van médico-chirurgical des maladies des organes
den admiraalBruat,'
enls erdoor de la voix (1834)'7 - en rMémoiresurla
standbeelden w ordtlevendig gehouden.In de physiologie etla therapeutique du bégaiement
middeleeuwen heette zj Columbaro ,enhieruit (1836)''.
ontstond haar tegenwoordige naam .M envindt
Colombina,eigenltlkDuifke,iseenevrouhaar in de 8ste eeuw reedsverm eld;in 1226 weljke gemaskerde fguuruitdeItaliaansche
Tverd zj eene Keizerljkevrjerjksstad,bj commedia dell'arte,en welgewoonljk dekaden Vrede van Njmegen (1678) kwam zj menier der dochter van Pantaleone, zelden
aan Frankrjk,en in 1871 iszj metden El- die dochter zelve; voorts de minnares van
Arlechino,naarwillekeurgekleed,m aarsteeds
zasafgestaqn aan hetDlzitsche Keizerrjk.
Colocasla Schott is de naam van een m et een zwarthalfm asker bedekt.
plantengeslacht uit de familie der Aroïdeën.
Colom bo, de hoofdstad van het eiland
Het onderscheidtzich dooreene regtstandiqe Ceylon, is er aan de zuidwestkust op eene
ofkapvomnige bloemscheede,die in eenebuls l
andtong gelegen, die verdediyd wordt door
eindigt,door een bloemkolf,die meteenaan- eenfortmet300kanonnen.Zjlsdezetelvan
hanpselvoorzienis,dooreenéênhokkigvrucht- den Britschen gollsrerneur en telt Ongeveer
beglnsel en een bloemvormigen stempel.Het 40000 inw oners Waaronder zioh slechts2400
omvat eenige belangrjke voedingsgewassen, Europeanen bevinden. De overigen zjn Sindie in de keerkringslanden w orden geteeld, galézen, Malejers, Malabaren,Mooren, ChiOm de aardappels te vervangen.Hiertoe be- nézen enz.Dewoningenderinboorlingen zjn
hoort 0.antigltorltm z9/ls//,diemeninEgypte, er onder de schaduw van kokospalmen geKlein-Azië,Portugal en Amerika aantreft.De bouwd,zoodat de stall hetvoorkomen heett
wortels, op beetwortels geljkende,worden van een groot bosch.De woningen der Euro-

gekookt en gegeten.Ditgewasdraaytfraaje peanen!vansteen Opgetrokken,bevinden zich
groene bladeren,en men plantdeklelneknol- meest ln de nabjheld van hetfort.Destad
1en)die aan den hoofdwortelzitten)eenNed. is wegenshare ligging ongezond, en Om den
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last der warmte aldu r te matigen, brengt genomenenaan deroeibankgekluisterd.W eldra
men er uit Noord-Amerika ontzettende hoe- echter keerde hj naar zjn vaderland terug?
veelhedenjs.Men heeftereeneR.Kath/ieke maaktedoorOmkoopingzichmeestervanAnagnl
en eene Hervormde Kerk,eene moskee,een en nam Boni
faciusgevangen.Toen deze door

militair hospitaal, een weeshuisenz.,terwjl het volk bevrjd werd en kort daarna overer de omtrek met geurige kaneeltuinen en leed, keerde Colonna naar Rome terug. Hj
koëjplantaadjesisversierd.DeesplanadeGalle- opende er in 1327 depoorten voorLodewi
jk
face, een uitgestrekt grasperk, bj dag db de.
fei/er.Zjnepoging,om JohannesXXIIte
verbljfplaatsderspringhazen,isertegenden dooden,mislukte;hjwerdvervolgensuitRome
avond het corso der aristocratie. De haven verjaagd,en stierfin ballingschap.
is er klein, doch de reede veilig, behalve in
Prospero Cplozszlg, een pauseljk veldheer
den tjd derzuidwestmoussons.Debewoners en de meest-beroemde van zjn geslacht,gehouden er zich bezig met het weven van
katoenen stoFen,het bereiden van rum,arak
en kokos-olie en hetvervaardigen vanzilveren
en gouden voorwerpen.onderscheidene inrig-

boren in 1452. Als aanhanger van den Fran-

schen koning Karel VI1I veroverde hj voor

de vreemdelingen Ostia, opende hun de poor-

tenvan Viterbo,en wildeJtlistRomeinhunne
tingen van Onderwjs zjn er doorde zende- handen leveren, toen Aleœander VI er in
lingen in het leven geroepen. Toen Ceylon slaagde,om hem in hechteniste nemen.Hj
eene Engelsche bezitting werd,was Colombo werd echterdoor deFranschevoorhoedeweder
de eenige plaats,waar eene Hollandsche ker- in vrjheidgesteldenvoegdezichbj hetvjankeljke gemeente bleefbestaan,weshalvellet deljk leger.Karelbeloonde de diensten van
Engelsch bestuur er een zendeling van de ColonnaOpeeneschitterendewjze,dochlaatstDLondon Missionary'',& D ..PcH genaamd, genoemde schaardezich aan de zjdevan het
t0t Nederlandsch predikant benoemde.Intus- huis van Arragon, zoodra de ster van den
schen was de Nederlandsche hal er reeds Franschen voorspoed begon te verbleeken.De

uitgestorven, toen hj later opgevolgd werd
door zjn zoon, zoodat deze er gebrlik
maaktev!n deEngelscheenPortugéschetalen.
Colonla iseen Latjnsch woord,datvolk-

verdrjving der Franschen uit Italië wash%r-

va
n het gevoly, en toen zj vervolgens op
nieuw in Italië vielen, zocht Colonna hun te
Rome zooveel mogeljk weêrsànd tebieden.

planting beteekent, weshalve onderscheidene Inmiddelswisthj van CaesarWpr/l te versteden,doorde Romeinen gestichtenbevolkt, krjgen,dat aan het gesl
a
c
h
t
Co
l
o
nna alde
dien naam dragen, zooals Colonia H-t
/rè.
pill bezlttingen werden teruggegeven,daaraandoor
ofKeulen, Colonia zgf
zezl,
sï.
s ofAix in Frank- Aleœander VI ontnomen.Hj ontzettevoorts
rjk, C.CJ-t
V6JAwgwstaofSaragossa,Colono Rocca-secca, dat door de Franschen bedreigd
Xlprccelq
e ofYork ln Engeland,Colonia Tre- werd en had een beslissenden invloed op den
k)'Jr0r$f- of Triey, enz. - Zie voorts onder slag aan de Garigliano.Voortskan de overKolonie.
winning bj Vicenza en deinvalderZwitsers
Colonna isdenaam van een adelljk Ita- in Piémont aan hem worden toegeschreven.
liaansch geslacht,hetwelk zich in de middel- In 1515werdhjdoordeFranschengevangen
eeuwen onderscheidde door zjn uitgestrekte genomen en moest 350 halve N ed. ponden
bezittingen, waartoe de stad Palestrina be- goud als losgeld betalen, doch vond weldra
hoorde,en alzoo door zjn invloed op de aan- gelegenheid, om zich te wreken.Gedurende

gelegenheden van den Kerkeljken Staat.Het den nieuwen oorlog metFrankrjk voerde hj
bloeit thans n0g in 3 takken,nameljk dien het opperbevel over het leger en ontrukte
van Colonna-palianoteRom een te Napels,ltalië vooraltjdaan deFranscheheerschappj.
in dien van Colonna #iSciarra,wedergesplitst Hj versloeg hetvjandeljk legerbj Bicocca
in Colonna (K Sciarra en Colonna-Barberini, (1522) en veroverde Cremona en Genua.Hj
te Rome, en in dien van Col
onna-stiglono overleed den 3osten December 1523,naarm en
te Napels.Hetpaleis Colonna te Rom elsbe- verm oedt,aan vergif.
Pompéo Colonna,een cardinaal,de neefvan
roemd wegenszjnekostbarekunstgewrochten
en zjneprachtigegaanderj.Ditgeslachtheeft den voorgaande.Hj werd geboren den 12den
een paus (zie Martin'
lts Tz*'
),vele cardinalen Mei 1479 en door zjn 0om gedwongen,om
en een groot aantalveldheeren,staatslieden zich te wjden aan den geesteljken stand.Bj
ulius 11 overleden
en geleerden opgeleverd.Tothen behoorden: het gerucht, dat paus J'

Stfano Colonna, een Romeinsch senator. was,maaktehj zich meestervanhetCapitool
Hj werd geboren in de 2de helt der 13de en werd om diereden van zjnwaardigheden
eeuw ,nam devlugtnaarFrankrjk voorpaus beroofd. Leo X benoemde hem t0t cardinaal,
Bonifaâ'
tts VIH jen deed dezen in 1303door en hj had grooten invloed op de keus der
Fransche krjgsbenden gevangen nemen.Later Q volgende Pausen. Hj werd vervolgenst0t
moesthj bjherhalingvoorLodewl
jk de.
& ï#v' legaat te Ancona,t0taartsbisschop van Monten voorCola#ïRilnziRomeverlatenenvelloor reale,en eindeljk door Karel Trt0tOnderhetleven bj eenepoging,om zich van deze koning van Napels benoemd,waar hj den
stad m eesterte maken.
28stenJunj 1532 overleed.Hj waseen goed
Sciamra Colonna,een broedervan den voor- Latjnsch dichter en schreefter eere van Yitgaande.Hj was commandantvan Palestrina forïtx Colonna het gedicht rD e laudibus muln den tjd van Bonjfacilu VIII,doch ont- lierum -''
Vittoria Colozlzltx, markiezin van Pescama,
vlood,toen hj erdoordezen belegerd werd.
Bj Anzo werd hj doorzeerooversgevangen eene beroemde dichteres.Zj wasde dochter
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van Fabrlio Op/pu l,Onnêtable van Napels, achterde zuilenwarenveelalmetshndbeelden,
en werd geboren te Marino omstreeks het relièfs of schilderstukken versierd, waarun

Jaar 1490.op 4sarigen leetjd werd zj verloofd aan den even zo0Jeugdigen Fernando
Frt-cddco,markiesran Tesct
xz.
tz,metwienzj
later in het huweljk trad.Toen hj in den
slagbj Pavia gesneuveldwas,leefdezjJaren

degaanderj harennaam ontleende,zooalsde
nst
oapoikile (Bontegaanderjl''te Atheneen

de pporticus der Argonauten''te Rome.Men
had 00k dubbele zuilengangen,dieaan weêrs-

zjden van den middenmuur vogrtliepen, -

lang in de afzondering teNapelsen opIschia , en eindeljk colonnaden zonder middenmuur.
daarna in kloosters te Orviéto en te Viterbo, Een zuilengang voorhetfrontvan eengebouw
en vestigde zich eindeljk te Rome,waarzj draagt den naam vanportûms,en rondom een
in Februarj 1547 overleed.Zj troostte zich gebouw dien van peristylnm.
metde beoefening der dichtkunstenonderhield
Colonne Ofkolonne is in de krjgskunst
briefwisseling met de geleerdste mannen van in het algem een eene stelling van troepen,

harentjd.Haregedichten,diegetuigenisgeven waarbj de diepte grooter is dan het front.
van een diep gevoel, vooralhare pRime spi- Colonnes Nvorden uit de l
inie 6evormd door
rituali'' zjn in 1538 en later btjherhaling in fragm enten derlinie achter elkaar te voegen.

hetlicht verschenen.
Zjn de hierdoor ontstane openingen derljn
Mareo ZZIJt
IAJP Colonna, onderkoning van z00 groot Ofgrooter dan de fronten,z00noemt
Sicilië, geboren in 1536.D00r paus Pi'
ts JT' men de colonnesopen,- zjn zekleiner,zo0
uit Rome verbannen, trad hj in Spaansche noemtmen die fesloten.Bljven de colonnes
dienst en leidde onder het Opperbevel van met aanmerkeljke openingen op dezclfde
den hertog ran Alra de Onderneming tegen hoogte,danvormenzj eenelinie'
plleolonnes.

den Kerkeljken Staat met zooveel schran- Hetvoorstegedeeltenoemtmenhetltof'
d(tête),
derheid, dat men hem terugriep en Pius V hetachtersteden staart(queue)dercolonnes.
hem meteene vloottegen de Turkenuitzond. M en heeftmarselt-oolonnes meteen smalfront,
Hj behaalde de overwinning bj Lepanto en om langs sm alle w egen tekunnen trekken,keerde in zegepraal terug.Daarna werd hj manoenrreer-oolonne8metbreederfront,om snelbenoemd t0t onderkoning van Sicilië,en hj ler van rigting te kunnen veranderen,- en
stond gereed, om het opperbevel ovex de

qgnraleolonlies,die naaromstandighedengefûr-

SpaanscheArmada teaanvaarden,toen hjden meerd worden.Tmmers bj een aanvalpast
lsten Augustus 1585 te Medina Celi Overleed. een breed front,Om van de magt der wapens
Colonna (MieheleAngelo),eenItaliaansch gebruik te maken;doch men maakthetfront
schilder,werd geboren te Ravenna omstreeks smal,wanneermen doordevjandenwilheen

hetjaar1600.HjwaseenleerlingvanCaprera slaan,terwjlmenearrl'
s (vierkantekolonues)
te Como en van Ferrantini te Bologna en formeert,Om den schokderruiterjteverduren.
verwierfeerlang alsmuurschildergrootenroem. Hetoprukken in colA nesverschaftgrootevoor-

Later werktehj aanverschillendevorsteljke deelen,Omdatmen daarbj beter deorde kan
hoven, vooralaan dat van Pàiljpp'
u IV in bewaren,saeer kraoht van aanvalen verdedil
Spanje.Hj overleed te Bologna in 1687.Z(
)o- ging heeft en minder gebonden is aan h0t
we1 hier als in het paleis Pitti te Florence terrein,dan bj bewegingen der geheele linie.
vindtmen uitmuntende kunstwerkenvandezen Colonnes van aanvalworden doorgaansbatalmeester,en Crespiverklaarde,dathjdebeste jonsgewjsgeformeerd.Groote massa's,zooals
fresco-schildervan Bologna was.
Napoleon in hetvuurbragt,zouden thansniet
Colonnade noemt men eene rtl zuilen bestand wezen tegen het getrokken geschut.
onder dezelfde arahitraaf,zopdat ztjeen zui- In den laatsten tjd heeftmen daarom colonnes
lengang vorm en.Dezen laatstevindtmennage- gevormd van compagniën.Mindergebruikeljk
noeg bj alle antieke gebouwen.Zuilengangen dan bj deinfantexieishetforméren van c0liepen vöör de gebouw en heen door geheele lonnes bj de cavalerie, hoewel ook hiertoe
straten,zooals thans n0g in vele Italiaansche noodzakeljkheidkanwezen.Deartillerievul
lrt
steden en in deRueRivolite Partjsqdevûor- steedsin linie,zoodatalleen buiten hetbereik
hoven der tempels w aren door zuilengangen van hetvjandeljk geschuteeneopstelling in
omgeven,en ook bjamphitheatcrswerdenzj colonnes te pas kom t.
niet vexgeten,- zelfs strekte te Rom e een
H0e colonnes gevormd wol'den, kan m en
zuilengang zich uitvan het paleis van Tit'
tts zich gemakkeljk verbeelden, nameljk door
totaanhetAmphitheater.Vooralwerdenzjop zjwaarts te zwenken,zoodat er Openingen
marktpleinen gebouwd,enhierhadmenruime, tussehen de afdeelingen Ontstaan,ofdooreene
dubbele zuilengangen,somtjdsmeteenever- afdeeling te laten voortrukken, w aarna de
dieping voorzien,- voortsbj gymnastische naaste afdeeling erzich met eenen diagonaalleerscholen,waar zj den naam droegen van marsch achteraan sluit,terwjlopomgekeerde
œysti en zeer lang waren, alsmede bj de wjzeuitdecolonneswederom deliniegevolqnd
gymnasia enz.Afzonderljke zuilenrjen vindt wordt.W anneer eene arm ee slagvaardigvoormen alszegeteekens,zooalsdeH onderdzuilige waartsrukt,geschiedtzulksin eenelinievan
colonnade van Octari'
us en de Capitoljnsche colonnes,en daar m en zelden een voldoend
van Scè'io Ncq
s/cl te Rome.Behalve op de aantalin geljkerigtingloopendewegendaarmarkten van eetwaren,waareencirkelvormige vooraantreft,worden dezevoorafgebaand en
aanleg geoorloofd was, vormde de colonnade door stroowisschen Ualons) aangewezen.steedseeneregte ljn,die alleen meteenreg- Het is bljkbaar, dat het woord eolonel of
ten hoek van rigting veranderde.De muren
V.

kolonelniets anders beteekent dan aanvoerder
37
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e0n0r militaire colonne. Dit laatste :v00rd

Ri0 de Barrancas, die van de Andes van

eindeljk is afkomstig van het Latjnsche Chili afdalen en zuidoostwaarts stroomen,is
eoto na (zuil).
ongeveer120geoqr.mjllang,weinig bekend,
Colophpnium ,zie Hars.
en stortrich uitln denAtlantischen Oceun.

Coloqymt (CitnllusColocynthisSelzrad.j

Colorado is denaam vaneengrondgebied,

van eoïoynthhte.
Colorado is de naam van 3grooterivieren
in Amerika.De Westell
jke Colorâdo(C0l0râd0
de1 Occidente of Colorâdo de California)is
na de Columbia de grootste rivier,die uitde
Vereenigde Staten de Stille Zee bereikt.Zj
heeft met hare noordeljke bronrivier eene
lengte van 265 geogr.mjlen ontstaatonder

staan dusgeljk metdenMontblanc.Menheeft

of koloka nt is de soortnaam eener plantvan dat door eenew et van 2 M aart1861 a1s terhet geslacht Citrullus en uit de familie der ritorium onderdeVereenigdeStatenvan NoordCucurbitaceën.Zj onderscheidtzich dooreen Amerika werd opgenomen.Hetligttusschen37
neêrliggenden,vertakten,ruw-behaarden,met en 41O N. B., en 102 en 1090W .L.van
vertakte ranken voorzienen stengel,hartvor- Greenwich, en grenstten Oosten aan Kansas
mig-eironde,veellobbige,aan de ondervlakte en Nebraska, ten noorden m'
m Nebraska en
wit-viltige bladeren met korte lobben, kort Idaho, ten westen aan Utah, en ten zuiden
gesteelde,in deokselsderbladeren geplaatste, aan Nieuw-Mexico en hetIndianengebied.Het
donkergelebloemen,eneenebolle,Onbehaarde he
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vrucht, z00 groot a1s citroenen,met licht40000 Blanbruine zaden.Men vindt haarin Japan,in de ken van Européschen oorsprong en 15000
zandstreken van Coromandel, aan de Kaap woeste Indianen.De hoofdstad is Denver aan
deGoede Hoop,in Klein-Azië en op deGriek- de Platte-river, en de Kansas-paciqc- en
scheeilanden',en zjwordtinSpanlegekweekt. Denver-paciic-spoorweg ontmoeten er elkanEen extract en tinctuur,bereid uit de vruch- der.Hetland isgrootendeelsbergachtig,westen, cologuint-appds genaamd) worden a1s halvehetden naam draagtvanrAmeriku nsch
purgeerm iddel ln de geneeskunde gebruikt. Zwitserland.''Deaanzienljkstetoppen,zooalsde
Deze vruchten zjn zeerbitter,en men geeft DLong-peak'')de rpike's-peak''endenGray'saan de daarin aanwezige bitterstof den naam Peak zjn ongeveer 4500 Ned. el hoog en

38O N.B.uiteene vereeniging van de GreenRiver met de Grand-River. De eersteg ook
Rio-verde genaamdyontspringtin hetterritorium Idaho op het Rotsgebergte,waar 00k

de tweede haren oors/rong heeft, en beide
vloejen zamen in Arlzona;de hierdoorontstaande Colorâdo stroomt westwaarts,nu en

dan door diepe kloven,dooreene uitgestrekte

rotswoestenjen ontvangtdewaterendexSanta
Clara, en voorts, zich zuidwaarts wendende
a1sgrensriviervan Arizona en Californië,die

el* vrachtbare dalen,parks genaamd,waarin

weiden enwouden elkanderafwisselen,terwjl
zj tevens een schatvan nuttigeertsen opleveren.Men wjdterzich trouwensmeeraan
het OPSPOreR van edele meàlen dan aan den
landbouw, hoewel voor dezen de bodem er
uitmuntend is.Hetterritorium bevat 19 countiesendestedenDenver,Golden-city,Colorâdocity, Mountain-city) Central-city, Colfax en
Dayton.
Coloratuur noemtmen in de vocaal-solomuziek al die versierselen, die onder den
naam van ronladesenz.aan Zangers en Zangeressen gelegenheid geven,ora de bedrevenheid hunne
riksa
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ee
m we
rkt
en
muz
Ver
moui
gge
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sa
anden rjkdom
hunner
den dag te
leggen2- terwjlintusschen kleineversierse-

len,dle er a1s bloempjesdoorheen gestrooid
der Rio Gila, om zich eindeljk in de Golf worden,den naam vanSorltnresdragen.Het
van Californië uitte storten.Zj is slechtstot Te
rmo
nt,
omendi
Vers
iersel
doe
nye
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0ok
wen
el naar eisch te
den mond derSanta Clara - overeenafstand
van 100 geogr. mjl bevaarbaar.- De

coloratuur,en
men spreektdaaronavan eenegoede ofslechte
coloratl-r-zangeres.

OosteëkeColorâdoiseenedergrootsterivieren
Coloriet ofkleurgering.Dc kleurenmaken
van Texas.ZtjontspringtOp 325/60N.B.en
84OW .L.van Greenwich opeenehoogvlakte, den schilder t0t kunstenaar, sce nken leven
stroomt eerst over een afstand van 40 mjl aan zjne gewrochten en bevrjden hem van
oostwaarts doorhet land derComanches-lndia- deabstracteljnenderschets.Hjmoetronding
nen, daarna m et vele kronkelingen en w ater- ge
ven aan de Eguren o? hetplatte vlak en
vallen zuid-oostwaarts langsde stad Austin, tevens daaraan uitdrukklng bezorgen,en dit
en stort na een l00p van 195mj1bj Mata- geschiedt vooral door de kleuren. Licht en
gordazichtlitin debaaivandiennaam.Deze schaduw geven ligchamen aan zjnevormen,
l
s door eene smalle landtongrescheiden van en h0e meerdeschilder zetegenover elkander
de Golfvan Mexico en z00 ondlep,datgroote stelt,destemeerschakéringenheefthjnoodig,
schepen de Colorâdo niet kunnen bereiken. om de harmonie te bewaxen in het geheel.
Daarenboven is dezerivier Op eenigenafstand De soortvan licht en donkerisafhankeljk
boven haren mond door drjfhout vergtopt, van den aard van het voorgestelde licht,hetdochnahetdoorworstelenvan dezemoejeljk- welk zon-ofmaanlicht, kunstlichtenz. kan
heden kan men haar bevaren t0taan Austin wezen,en daarmedemoethj vooralwerken
(43 geogr.mjl).- De Z'
Adell
jke OOJPM#O bj landrhappen. Nt
l is het zjnetaak,om
ligtindatgedeeltederArgentjnscheRepubliek, het licht en donker niet op zichzelf, maar
hetwelk voorheen totPatagoniëgerekendw erd, in hunne natuurljke kleuren weêrtegeven.
iets noordeljker dan de rensrivier,de Rio Hiertoegebruikthj alshoofdkleurenbluuw ,
Negro. Zj ontstaat uitde Ri0 Grandeen de geel, r00d en groen, - de overige kleuren
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zjn enkel wjzigingen van deze. Hj moet om iets reusachtigs aan te duiden, daaraan
daarbj letten op de onderlingeverhoudingder werd ontleend.
kleuren, alsmede op de harmonie van deze,
Colporteur noemen wj een reiziger,die
welke vooralvan belang is bj de luchten, zich aanmeldt om devoortbrengselen derdrukwaartegen verschillend gekleurde iguren moe- pers te verkoopen,- vooralom inteekenaren
ten uitkomen.De moejeljkste klip,die den te verzamelen op uit te geven werken.Een
schilder bj hetkiezen derkleuren bedxeigt, geschikt colportet
lr, die de waar van zjn
isdevleeschkleur(carnatie),welke eenever- patroon weet smakeljk te maken en zonder
eeniging isvan alle kleuren,zonder dat ééne onbeseheidenheid aan den man tebrengen, is
daarbjeenezelfstandiger0lvervult.p'
W iege- eene zeldzaamheid en wordt ruim beloond.
voelheeftvoor den vleeschtoon'',zegtDiderot,
Colquhoun (Patrick),spreekuitpcohoen'',
?heeft het reeds ver gebragt; alhet overige bekend doorzjnegeschriftenoveronderwerpen
ls daarnaast van geringe beteekenis.Dtlizen- vansocialenaarden dûorzjn jverom heta1den zjn gestorven zonder datgevoelte be- gemeen welzjntebevorderen,werdgeborente
zitten, en duizenden zullen sterven zonder er Dumbartonin Schotlandop den4denMaart1745.
van doordrongen te wezen.'' De olie-verf is oplG-jarigen leeftjd begafhj zichnaarVirgiverreweg het meest geschikt,om de vleesch- nia,maarkwam in1766inztjnvaderlandterug
kleur weêr te'geven;zj alleen is in staat, envestigde zich alskoopman teGlasgow.Hj
om het doorschjnende eener ijne huid voor wist aan de njverheid dierstadbelangrjke
te stellen.
voorregten te bezorgen,en op eene reisnaar
Uit het gezegde volgt,dat het moejeljk de Nederlanden legde hj degrondslagenvoor
is,regels te stellen voor coloriet- voor het een rtlim vertiervanEngelschekatoenen stolen
opbrengen van kleuren.De schilderm oetdaar- op hetvasteland.In 1789 verhuisdehj naar
t0eeenjuistenontwikkeldgevoelvoorkleuxen Londen en bekleedde er eenebetrekking bj
hebben,om dezenaareisch opeeneschilderj de policie, en deze gaf aanleiding t0t zjn
over te brengen.Doet hj dit op zoodanige geschriftrOnthepûliceofthemetropolistlTgGl''.
wjze,datwp aanstondsbeseffen,hoe hjals Hj maakte een einde aan de schaamtelooze
hetware de natuur op hetdoek heeftgebragt, dieverj,welke op deTheemswerdgepleegd,
dan noemen wj zjn colorietwarm.De ge- pgogde den nf)od der behoeftigen te lenigen
schiedenis der schilderkunst vermeldt voora'l door inrigtingen t0thet uitdeelen van soepin
de namen van Giorgioneen Titiaan en in het het l
even te roegen,en deed in zjn rNew
algemeen de namen van schilders der Veneti- system of educatlon f0r the labouring people

aanscheschoolin den aanvany der 16deeeuw (1806)'' en in zjn rTreatise on indigence''
als die van uitstekende colorlsten.Zj wisten welgemeende voorstellen.Zjn boek r0n the

het leven van het naakte en de pracht der population, wealth, power and resources of

verschillende stofen op eene verwonderljke theBritish empire(1814)''isn0galtjdbelangwjze na te bootsen.O0k de Nederlandsche rjk.Deschrjverwerdvervolgenshandelsagent
schilders,vool'alRembrandt,hebbenmetbetrek- voorHamburg,BremenenLubeckgenoverleed
king t0thetcoloriet grooten roem verworven. op den 25sten April1820.- Zjn kleinzoon
Oolossae was in de dagen der Oudheid Patrlck, geboren in 1815,studeerde eerst te
eene stad in Groot-phrygië op de plaats,waar Cambridge en daarna te Heidelberg, alwaar
zich de Lyctls en de Maeander vereenigden. hj promoveerde t0t doctor in de rogten.Hj
Rerôdot'
usnoemthaareeneaanzienljke,volk- verkreeg van den Koning van Saksen den
rjke plaatsmet een demoeratischen rege
'rings- titel van hofraad, en van den Groothertog
vorm.Achtereenvolgens bevond ztjzich onder van Oldenburg dien van legatieraad.In 1857

de beschermheerschappj der Perzen,Macedo- werdhj ridderen opperregterop deIonische
niërs,Seleucieden enRomeinen.Hetisbekend, eilanden.Hj isdevervaardigervanhetmerkdat Paulus een brief heeft gesehreven aan

de Christeljkegemeentealdaar.VanhetvoormaligeColossaezjnslechtseenige'
pt
linhoopen
overgeblevjm.
Co
Col
losse
us
um zie Ampltitheato'.
(De)isde naam van een metalen

waardig boek rsummary ofthe Roman civil
law,illustrated by the Mosaic,Canon,Maho-

me
da
3 dl
nn
),ô.English andforeignlaws(1849- 1860,
Colt (Samuël), een vindingrjk Amerikaansch w erktuigkundige,toonde reedsvroeg

beeld,dat zich aan deningang derhavente eenemeerdanqewonebekwaamheid.opl4-jarl'-

Rhodus verhief en wegens zjne reusachtige gen leeftjd llep hj weg van de schoolen
grootte t0tde ;w onderen derw ereldgexekend ging als scheepsjongen met een Oost-lndië-

werd. Het was38 Neq.el hoog,had een vaarder naar.Calcutta.Op deze reis bedacht

gewigt van 350000 Ned.pond,was gewjd hj den later beroemd geworden rerolver (zie
aan de z0n en in de 4deeeuw vöôr Chr.door Onder dit woord),en hethouten modeldier
Cl
tames vervaardigd.Hetprjkte er slechts 56 eerste uitvinding is nog aanwezig.Na zjn
jaar en werd toen dooreeneaardbevingom- terugkeerwerdhj leerlingin eenefabriek te
vergeworpen.Men verhaalt,datdeSarace'nen, Massachusetts,waarhtjtevensvoorzjnewedie laterRhodus veroverden,deûverbljfselen tenschaypeljke vorming zorgde, zoodat hj
van dat beeld op 900 kameelen hebben w eg- eenigeJaren daarna doorde grootestedenvan
rika rondreisde en onder den naam van
jevoerd.Dathet beeld schrtjlingsboven den Ame
lngang der haven stond, wordt met regtin Dr. Coltltvoorlezingen hield over scheikunde.

twjfelgetrokken,terwjlhetdaarentegenzeker Methetgeld?0y dezewjzeverzameld,bragt
is)datdeuitdrukkingeolossaal,diewjbezigen hj zjneuitvlndlng t0tgrooterevolkomenheid
37*
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en nam daarvoor odrooiin 1835.Het eerste om naar Amerika te,vertrekken.Later begaf
vennootschap t0t vervaardiging van rcolt's hj zich naarParjsen was erportretschilder,
revolvers''weM te Patterson in den Stâat wjnkooper, diehter,1 correspondent
van den
New-lersey meteenkapitaalvan300000dollars Morning Chronicle ,maar steeds eeyjhartsgesticht, maar ging in 1842 bankroet.Eerst togteljk speler, zoodat hj den eenen dag
in 1847,gedurende den Mexicaanschen 00rl0g, de levenswjs van een edelman en den andehervatte hj die zaak en leverde uit zjne ren dag die van een bedelaar leidde. Ten
nieuwe fabriek te Newhaven 1000 revolvers laatste m aakte hj te Fontainebleau meteen

aan de Amerikaansche regéring.Daar zjn pistoolschoteen einde aan zjnleven.Behalve
wapen proefhoudend bevonden werd, kreeg bovenvermeld werk schreefhj:gA plain and
hj weldra nieuwebestellingen,zoodathj in authentic narrative ofthe stamford Ghost'',-

1850td Hartfbrd eene groote fàbriek oprigtte, en nllypocrisy'',een hekeldicht.
die meer dan 1 millioen dollars kostte.De
Colubrina L. 0. AïcFl. is de naam van
aanvrage Om revolvers nam t0e,vooralgedu- 00n** plantengeslaeht uit de familie der Rhamrende den Amerikaanschenbtlrger-oorlog,doeh neen. Van de soorten noemen wj C.fer-

de tlitvinderoverleed reeds den lodenJanuarj Z/I6ZIJ'
I-, die volgenj Lindley eenegeweldige
1862.
gisting veroorzaaktln geestrjk vocht.
Colterman (Hans of Jan), een burger Colum banus (Deheilige),eenvande0udvan Haarlem , werd in 1568 met verbeurd- steapostelen desChristendomsbj deGermaverklaring zjnergoederen inballingscha?ver- nen,werdomstreekshetjaar560inhetIersche
wezen,omdat hj als aanhanger dernleuwe district Leinster geboren studeerde vljtig,
leer een onderkomen verschafthadaanzekeren Tlam als m onnik zjn intrek in het Iersche
Jaeob Gerrits, een van de stiehters der Hervormde emeentealdaar.Hj begafzich naar
Norden ln oost-Friesland en verkreeg aldaar
van den prins va,
n Orcz?
en last,Om Haar,# d

klooster Bangor,en begafzich in 590 met12

kloosterbroeders naar Bourgondië,waar hj

onderscheidene kloosters stichtte meteen zeer
gestrengen regel. ongenoegen m et de belem in opstandtebrengen.Op zjn togtder- ruohte lrltnehilde was oorzaak) dat hj in
waarts kwam hj eerst te Enkhuizen en hj 610 naarNantesgebragten wedernaarIerland
werkte er niet weinig mede,om deze stad de ingescheeptwerd.Colqmban'ltsging echternaar
partj der Onafhankeljkheid te doen kiezen. Cltlotarilts ff, koning van Neustrië,en was
Daarna bragthj den 3denJulj 1572 Haarlem van plan om naar Italië te reizen. op verdoor verdrag aan 'sPrinsen zjde?en hj be- zoek van Tlteodebert, koning van Austrasië,

hieldhaardoorzjnewaakzaamheld,toen het liet hj het echter varen, drong doorin het
Boss'
n in dezelfde maand bjna gelukt was, land dex Alemannen en vestigde zich te Brehaar door verraad te veroveren.Tmmers toen genz,waar hj metzjn vriend Gallnswerkhj den zostenJuljmetaldewethoudersbjden zaam was aan de bekeering der Heidenen.
Spaanschgezinden schoutAdriaan Janszoonran Laterbegafhjzich naarMilaan,om in L0mDerf te gast was, kwam de stadsbode des bardjehetArianismustebestrjden,enstichtte
avonds te 10 utlr berigten,datzich een edelman vöör de poort bevond en w enschte binnengelaten te w orden.Een der burgem eesters
gaf toen aan den bode verlof,.0m de sleutels
van het stadhuiste halen en de poort te Openen.De w akkere Colterman ging echterongevraagdmede en vondnietalleendeSpaarnwou-

er aan de Trebia het klooster Bobbio, dat
vervolgens een zetel der geleerdheid w erd.

Hj overleed aldaarden 29sten NovemberG15.
De doorhem gestichteklooster-orde heeftzich
in de 9de eetlw met die der Benedidjnen

vereenigd,en zjne gezamenljke werken zjn
in 1667 doo1'Flemminy uitgegyven.
der pool'
tdoor slechtséén man bezet,maarde
Colum barium , afkomstlg van het LaSchalkwjkerpoortzelfsopenendeOphaalbrug tjnsche woord eolsmba (duif),beteekent in
neêrgelaten.Tevenszag hj in de verte reeds de eerste plaats een dwirentil,en vervolgens
benden vjandeljk krjgsvolk naderen,zoodat bestempelt m en m et dien naam de onderhj jlingsdebewonersdernabjzjndehuizen aardscheRomeinsche grafgewelven,w aarin de
wakker riep,alarm maakte en met anderen llrnen metde asch der overledenen in nissen
zorgde, dat de brug Opgehaald en de poort zjn geplaatst.Daar die nissen voorzien zjn
gesloten werd.op diewjzereddehjHaarlem Vall m arm eren platen, waarop de namen en
vaneeneverraderljkeoverrompeling.Dever- waardighedenderatkestorvenenvermeldstaan,
derelotgevallen van Coltermanzjn Onbekend. acht men zulke columbria teregt van hoog
Colton (Caleb),eenEngelschdichter,gebo- belang voor de Romeinjche geschied-en oudren omstreeks het jaar 1780, genoot zjne heidkunde. In 1726 w erd er een ontdektin
opleiding te Eton, studeerde te Cambridge, de nabjheid van Rome,dat door Goribeontving reedsvroeg een beroep a1sgodsdienst- schreven is in zjne rDescriptio monumenti
leeraar,doch verbeurde door zjn berispeljk sive columbariilibertorum etservorum Liviae
gedrag de achting zjnertjdgenooten.W eldra Auo stae et Caesartlm (1726)5'
) en in 1735
verkeerdehj in gebrek enellende,enhierdoor werd van de talrjkedaarin gevondenevoorwerd hjaangespoprdt0tdevervaardigingvan werpen te Florence eene pAccadêmia Columzjn rtzacon'', een wtlsgeerig werk, dat de baria'' gesticht. Twee andere columbaria uit
bewondering wekte van yeheel Enyeland. den tjd van A'tg'
astlt.
%zjn in 1840doorCamA1z00 kwam hj weder ln het bezlt van zlzlt
zin de nabjheid derPortaLatinateRome
de noodige geldmiddelen, doch zjne losban- opgedolven.Hetgrootste,nabj de Via Appia
dige verkwistingen noodzaakten hem eerlang, gelegen, vormt een langwerpig vierkant met
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DeVereenl
bevatten er de namen van personen, die zich sedert20 September 1861de Zuid-Ameri-

9 rjen nissen boven elkaâr.De opschriftt.n

tw-Granada(ziealdaar).
ambten in het Keizerljk paleisbekleedden, kaanscherepubliek Niel
van usnyustus t0tl%ero.
Colltmbo ,een districtaan de Potomac,hetColum bia (De) of OreyonisdeFrootste welk dool- de Noord-Amerikaansche Staten
en merkwaardigste rivier van alle,dle in de Maryland (1788) en Virginia (1789) aan het
Vereenigde Staten zich uitstorten in de Stille Congrèsisat
kestaan,Om aldaardebondshoofdZee.Zj heefteenelengtevan 26Ggeogr.mjl stad Washington tedoen verrjzen.Hetisten
zui
dwes
t
e
n
door gemelde rivier en aan de
en e0nstroomgebiedvan 16000 E)geogr.mjl,
grootendeelszichuitstrekkendeoverhetColum- Overige zjden doo1
'Maryland ingesloten.Het
bia-bekken,waarin zandvlaktenenheuvelreek- telde op ruim 2'1/1 EJ geogr.mjlin 1860 iets
sen elkander afwisselen , zoodatmen het als

meer dan 75000 inwoners wiex aantalnaden

een voormaligmeerbeschouwt.Zj ontspringt burgeroorlog t0t100000 klom.Ditdistrictstaat
in Britsch Columbia Op 50O N. B. ult een onder hetbestuur van hetCongrèsen zjne
klein meeraan den voetvan hetRotsgebergte,
bereikt onder 49O N. B.en 1180 W .L.van
Greenwich het grondgebied der Vereenigde
Staten, vereenigt zich met de Clarks-Fork
of Flathead-river, vormt voorts watervallen

ingezetenen hebben geenregtom vertegenwoordigers te kiezen.
Columbia,de hoofdstad van denNoord-Amerikaanschen Staat Zuid-carolina. Zj ligt op
den oosteljkenoever5ran de Oongaree,Welke,

en stroomversnellingen,neemtde Sjokaneen ontstaatuitde zamenvloejingderBroad-river

Okonagan op,alsmededeSlangenrivler(Snake- en derSaluda,aldaarvool'stoombootenbevaarriver,Lewis-Fork),welke op deW indriver- baar wordten 8 geogr.mjlverder,na hare

Mountains Ontspringt en reedsmet een groot vereeniging met de W ateree, den naam van
aantalzj-rivieren versterktis,zoodatdeC0- Santee ontvangt. De stad? schoon n0g geen
ltlmbia nu als een trotsehe stroom tusschen 10000 inwoners tellende,lsheerljk gelegen,
oevers van basalt hare w ateren voortstuwt, heeft breede)regte straten,7 kerken,eenc01door een boschrjl
t dwarsdal(Cascade-range) lége met een voorzitter, 8 hoogleeral-en en
kronkelt en na een aantal watervallen het 200 studenten, eene bibliotheek van 25000
kustgewestbereikt.Hierwordtztjbevaal
-baar deelen en eene sterrewacht, - voorts een
voor schepen :aet een diepgang van 4 Ned. theologisch seminarium enz.Zj isdoorspoorel,ontvangtde Cowlitz en W illamette,vormt wegen met de belangrjkste steden uit den
nabj haren mond,waar zj eenebreedteheeft omtxek verbonden.
van '/a t0t 1'l
/a geoyr.mjl,Onderscheidene Colum biet is eene delfstof, die in het
eilanden, en stort zlch tusschen de kapen klino-rhombische stelsel kristalliseert, eene
Disappointment en Point-Adams in de Stille sohel
pachtiqe breuk, eene hardheid van 6,
Zee.Voor haren mond ligteene baar ofzand- een soorteljk gewigt van 5,4 t0t6,4,eene
bank, zoodat hetbinnenloopen er moejeljk donker-zwarte streek en een vet-t0thalfmeen gevaarljk is.DeColumbiaisdusnietz0O- taalachtigen glansheeft)eninzuiverentoestand
zeer van belang voor den buitenlandschen voor de blaasbuisOnsmeltbaar is.Hetbestaat

handelalsvthol
.hetbinnenlandschverkeer.Zj uit 750/0 tantalium-zuur,170/0 jzer-oxydule,
is heteerstontdektin 1792 door Gray en in

1804 naderqnderzocht.

Colum bla. Onder dezen naam vermelden

5
*/O mangaan-oxj-dule en 10/0 tin-oxyde, en
men vindt het ln het graniet in Amerika,
Bejerenenz.

wiJ-:
Colum bo-w ortel (Radix C0l0mb0), zie
Colltmbo of Colombia,weleer een onafhan- onder Cocculns.

keljken Staat ter eere van den ontdekker
van Amerika alzoo genoemd en uithetSpaansche onderkoningrjk Nieuw-Granada en het
kapitein-generaalsehap Caraccas (Venezuéla)
gevormd. Ht
J la'
g tusschen 12O 25' N.B.en

60 15' Z. B., en tpsschen 60O en 82O MT.L.
van Greenwich, en grensde ten noorden aan
de Caraïbische Zee,ten oosten aan den Atlantisehen Oceaant ten zuidoosten aan Bxazilië
en Britst!h Guyana,ten zuidwesten aan Peru
en ten westen aan de Stille Zees Op epne

Colum bus (Christophorus),in hetItali-

aansch Colombot in het Spaansch Colon, de

OntdekkervanAmerika,heefteennieuw tjdperk
in dewereldgeschiedenisdoen aanbreken.Hj

werd geboren te Genua in1436.Alseenbloedverw ant van den admiraal Domenieo Col- bo

vergezelde hj dezen op zjne kruistogten in
deM iddellandsche Zee,doehvertoefdetusschen
de Jaren 1460 en 1470 geruimen tjd tePavia,
waar hj zich op de cosmographie en de zeevaartkunde toelegde. In 1470 kwam hj tc

uitgestroktheid van 88000 (
E)geogr.mjlen in Lissabon en vond e1'gelegenheidt0ttlitvoering
1831 eene bevolking tellend van 3 m illioen van zjnereisplannen.Naonderscheidenegroote
zielen?behalve200000Indlanen.DezeRepubliek zeetogten trad hj in het huweljk meteene

had Bogota t0thoofdstad en was in 12depar- dochter van den gouvenzeur van Madeira,

temeutenverdoeld.Ylarevrjheidwerd,naeene waarna htg Ondersoheidene reizen deed van
worsteling met Spanle,in 1819 doorBoli'
va,
r Lissabon naar Porto Salzto en hier doorhet
afgekondigd. HetCongrès,in 1821 te Cucuta aanspoelen van eene Indiaansche kano en van
vereenigd,stelde de grondwet vast,die even- vruchtenbevestigd werd in zjn gevoelentdat
wel slechts 10 Jaar van kracht bleef,daar men westwaarts een groot vast land moest
Coltlmbia zich in 1831 Ontbond in de 3 zelf- vinden.Metuitgebreidekennistoegertlst,maar
standigerepublieken Venezltllat.M ezfzln-Grtzzktz#t, schraal van geld vooxzien, ging hj na den
en Eeuador (zie onderdezenamen).
dood zjnerechtgenootemetzjnzoontjelkl@o
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n=rSpjnle,en werd ereerstin hetklooster brengselen der Nieuwe W ereld werden door
La Rublda bj Palos en vervolgens in het
paleis van den hertog ran * etf1J-,
%#pl1 opgenomen.Hier bleefhj t0tin 1492 en zocht
inmiddels bj verschillende vorsten Ondersteuning vooreeneontdekkingsrss.EindeljkverkreeghjdoorbemiddelingvankoninginIsabella
van Spanje 3kleineschepen en 120matrozen

vôôrhem uitgaande dienarengedragen,waarna
hem in tegenwoordigheid des Konings een
zetelwerd aangewezen naastdentroon alwaar

hj zittend verslag mogtgeven van zjneontdekking.Nietalleen werd hj t0tOrandevan
Spanje verheven, maar men stelde hem ook
aan het h0oM eener vl00tvan 17 schepenmet

metde toezegqing vàndeerfeljkewaardigheid 1500man.Den 25sten Septemberstak hj van

van groot-admlraal en onderkoning van de gewesten,diehjontdekkenzou.Den3denAugtlsttls 1492verliethj aan boordvan hetcarveelschiprsantaMaria'
'dehavenvanPalos,bereikte
9 dagen later de Canarische eilanden, waar

Cadix in zee,Ontdekte in het begin van N0vember het eiland Deseada en toen de eilanden Dominica,MarieGalante,Guadeloupe,Antigua, Montserrat, St.ChristoFel,St.Eustatius,Saba,St.Bartholomaeus,St.Martin en
hj den 24sten Augustuseeneuitbarsting van Porto-rico, en bereikte den 2kzsten November
de Piek van Tenerife waarnam ,en stevende Haïti(Hispâniola),waarhjeenestadstichtte,
toen naar het onbekende westen. Toen zich die ter eere der koningin Isabella werd geechter na verloop van 3 weken n0g geen land noemd.Daarna bezochthj op eene reis,die
vertoonde,ontstond er ongenoegen enmuiterj 5 maanden duurde, Jamaïca en Portû-rico

onder het volk.Groote massa'
sdrjvend wier enwerd bj zjnterugkeerverrastdoordeaanen deafwjkingvandemagneetnaaldvervulden wezigheid van zjn broeder Bartolomlo, die

velenmetanyst,terwjlColqmb'
useenenander
alseen gunstlg verschjnselbeschouwde,nadat
hi
j eenige dagen te voren metbljdschap het
o
0
g gevestigd had op het sterrebeeld rllet
Zuider kruls.'' In de meening, dat er zich

meteen voorraad van levensmiddelenaangeko-

men was.InmiddelsOntstond bjde medgezellen van Colnmb'
us groote ontevredenheid.Zj
hadden zichgevleidmetdehoop,datzj inde
Nieuwe W ereld zonder eenigemoeite onmete-

teekenen opdeden van denabjheid van land, ljkerjkdommenzoudenvergaderen,envonden
veranderdehj den TdenOctobervan rigtingen niets dan moejeljkheden en ellende,zoodat
zette koers naar het zuidwesten;anders z0u zj zich doorlasterOpdenOnderkoningzochten
hj in Noord-Amerika aangeland wezen.Den te wreken en aan het Spaansche H0f valsche
lldenOctobermaakte Colnmbus zjn vertrou- voorstellingen gavenvan dentoestanddeslands.
weling Pedro Gfxifgrrdz opmerkzaam op van Colwmblts was van oordeel,dathj zjne lasplaats verandcrend licht aan den horiztm , teraarshetbestkon besehamen dooraan zjne
en toen om middernacht de wolken van den gebieders de schatten der Nieuwe W ereld te
hemelverdwenen,aanschouwdeRodri
guez.
& r- vertoonen,zoodat hj zooveelgotldmogeljk
-

mqio, een matroos van het vooruitzeilend
nietaltjdzondermaatregelenvangeweldschiy, bj het licht der maan het eerst de door de inboorlingen liet bjeenbrengen.Inzandlge kust. Den volgenden morgen was middelsverscheen J'
l
ban Hg'
l
zc#p,zjnpersoonColumbas de eerste,die aan wal stapte;hj ljkevjand,om deingeleverdebeschuldigingen
had in de eene hand een uitgetogen zwaard
en in de andere de vaan van Castilië,en in

te onderzoeken. De onderkoning,die het be-

een der Bahama-eilanden,en gafdaaraan den

ging den zosten Maart 1496 met 225 Span-

neden zjne waardigheid achtte,in het land,
n=m vandatrjknam hjjdoorzjnemanschap waarhj heersehappj voerde,vooreene regta1s onderkoning gehuldigd,de nieuwe wereld bank teverschjnen,benoemdeaanstondszjn
in bezit. Hj wasaangeland op Guanahani, broeder Bartolomêot0tzjnplaatsvervanger,-

n=m van San Salvador.Op aanwjziging der Jaarden,onderwelke zich 00kAguado bevond,
inboorlingen,dat zich in hetzuiden een goud- naar het vaderland onder zeil en vernietigde
land bevond,stevendehjderwaartsenontdekte door zjne tegenwoordigheid en doorde mededen 27stenOctoberCuba en den 6denDecember gebragte schatten alde aantjgingen van zjne
Haïti.Daarhj echter reeds 1 vaartuig verlo- vjanden.Toch wisten dezede voorbereidselen
ren had en e:n tweede vermiste,nam hj het t0t een nieuwen togt zôö te vertragen, dat
besluit,om in persoon Op zjn laatsteschip Colnmbîts eerst den 30sten Mei 1498 met 6
het berigt der ontdekking over te brengen

naar Spanle.
Hjliet39vrjwilligersachterenaanvaardde
den terugtogt op den 3denJauuarj 1493.Op
den tweeden dag vond hj totzjne bljdschap
het vermiste vaartllig terug, maar had zulk
een geweldigen storm te verduren, dathem

schqen van San Lucar de Barrameda naar
hetnleuwewerelddeelk0nvertrekken.Menhad
echterzjnevaartuigenmettuchthuisboevenbemand, - een maatregelwaaraan Colnmbnsin
een oogehblik van onbedachtzaamheid zjne

goedkeuring geschonken had. llrie schepen
zond hj langsden kortsten weg naar Hisparedding bjkans onmogeljk scheen?weshalve niola en met de 3 anderen begafhj zieh op
hj het berigt zjner ontdekking In een vat eene nieuwe Ontdekkinqsreis.Uit den stroom
deed kuipen en aan de golven toevertrouwde. tusschen het eiland Trinldad en de daartegen-

Hj bereikteechterden 4denMaartden mond Over gelegene kust maakte hj de Juiste gevan de Taag en kw am den 15den daaraanvol- volgtrekking,dat hj zich nabj den mond van
gende onder het geluivan alle klokken in de eene rivier (de O1inoco) bevond,die te groot

haven van Palos. In het midden van April was,om aan eeneilandtekunnentoebehooren,
hield hj een plegtigen intogt in Barcelona, zoodat hj naarhetwesten stevendeen weldra
waar koning Ferdinandgezeteldwas.Devoort- het vasteland ontdekte.Nu zjnekoersnoord-
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waartsstellend,bereiktezhj eersteen eiland,
dathj wegensdedaaraanwezigeparelsrMargarita''noemde,en begafzichvervoljensnaar
Hispâniola. Hj vond er de kolonlsten der

nieuwe stad San Domingo in groote spanning,
omdat hun got
lddorst niet bevredigd werd.
Col- buu verdeelde daarop de landen en de
inboorlingen, en deze stap, later in alle

Syaansch-Amerikaansche koloniën nagevolgd,
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door storm vernield? en de 2 andere leden

schipbreuk nabj Jamaïca,waarhj ternaauwernood het leven redde.Hier had hj de
hardste beproevingen te verduren en scheen
er ter prooi aan een wisverderf.Zjn moed
en schranderheid verlieten hem eehter geen
oogenblik.Hj wisteenig: kano'svan de inboorlingen te bekomen en overreedde 2 van
zjnebekwaamstezeelieden,Om dentogtnaar
Hispâniola te wagen en aan den stadhotlder
berigt te geven van zjn toestand.Ergingen
maanden voorbj voordat er eenige redding
opdaagde. Zjne reisgenooten waren op hem

leldde t0t devernietiging deroorspronkeljk:
bewoners.
Intusschen bestormden de vjanden van Co4.
- 5,
4.
: den Koning van Spanje metnieuwe
aanklagten,ja,men legde hem telaste,dat verbitterd, dreigden meer dan eenmaal hem
hj in de Nieuwe W ereld een onafhankeljk te dooden, en lieten hem aan zjn 10tover
gebied wilde stichten.Ferdinand en zelfs Is@- door zich naar een ander gedeelte van het
bella lieten zieh verblinden,en weldra vertrok land tebegeven.Hierkrenktenzjdoorhunne
Franeùeo .
/prt
ztfill. meteene uitgebreide vol- wreedheid de inbooxlingen zoozeer,datdeze
magtnaar Hispâniola,om den Onderkoning in ophielden hun levensmiddelen te bezorgen.De
hehteniste nemen.Bj zjneaankomstaldaar moed van den wereldontdekker klom echter

deed hj Collmb'
un en zjne beidebroedersin te geltjk met het gevaar,en hj wiststeeds
boejen slaan ennaarSpanjevoeren.Metwaar- nieuwe hul/bronnen te vinden. Eene totale
digheid verduurde Colnmb'us dien hoon en maansverdulstering (29 Februarj 1504),door
meldde uitCadix (25November1500)in een hem berekend,gebruikte hj a1smiddel,om
brief aan den Koning en de Koningin,welke de Indianen met den toorn der goden te be-

beleedigingen hj had ondergaan.Een welwillend antwoord noodigde hem ten hove,waar
devorsteljkepersonen hem metdegewtmeonderscheiding ontvingen.Colnmb'asregtvaardigde
zich opeeneeenvoudigewjze,werdvolkomen
vrjgesproken en in zjnevroegerewaardigheid
hersteldjja,deKoningverordende,datBora-

dreigen,indien zjinhunnevjandigehouding

die goede gezindheden weldra eenevolslagene
verandering.Men sprak vangrootetoerustingen
t0t een nieuw en togt,en zond inmiddels N icolao de Orando y Zored als stadhoudernaar
Hispâniola. Colwmlms verzocht dringend om
vervulling der gedane toezeggingen,en toen

der geen gehoor gevonden.Tenlaatstewashet

bleven volharden.Demaan z0u die bedreiging
bevestigen,en toendemaansverduisteringwer-

keljk plaats greep,werden deIndianenmet
schrik vervuld en boden hem knielend M n,
wat hj van hen vroeg.Eindeljk daagdeer
redding:de beide ttoutmoedige zeelieden haddilla zou Nvorden afgezet.Toch ondergingen den Hispâniola bereikt,doch bjdenstadhouhun gelukt,een schip tehuren;Orândovoegde
er een bj,en na verloop van eenJaar k0n

ColambusmetzjnemakkersJamaka verlaten
(28Junj1504).HjstevendennaarSaDomingo,
om zjn vaartuig te herstellen,en vervolgens
hj na verloop van2jaargevoelde,dathierop naar Spanje, waar hj den 7den November
geene hoop bestond,wist hj er zich in te ziek te San Lucar aankwam. habella was
schikken met zeldzame grootheid van ziel. intusschen Overleden en 0t
)4.
- #?
4,
:verzocht te
Ernstig washj eropbedacht,zjnegrootsche vergeefs Van Ferdinand de vervulling der

taak tevoleindigen;hj meende nameljk,dat
van Azië behoorde,zoodat hj er niet aan
twjfelde,ofhj zou door de eene ofandexe
zee-engte een weg naar Oost-lndië vinden,
vanwaar kortte voren eene rjkbeladene P0rtugésche vloot was teruggekeerd.Met4 ellendige scheyen,doorhetHofvoorzjne ondem
neming ultgerust,en met 150 man ging hj
den llden Mei 1502 metzjn broederBarloIO-JO en zjn zoonIkrnandovan Cadix onder
zeilen kwam ,in strtjd met zjn wenschtden
25sten Junj vöör San Domingo, alwaar hj
het doorhem ontdekte land tothet vasteland

oorspronkeljke beloften. N0g eenige jaren
sleepte de ondankbaar belegende man een
ziekeljk leven voorten Overleed te Valladolid
den zostenMei1506.Opzjnsterfbedbevalhj,
dat men de ketenen, waarmede hj eensuit
de door hem ontdekte w ereld naar Europa

wasovergebragt,in zjn gafzouleggen.Zjn
stoleljk oversehot werd ln hetFranciskaner

klooster te Valladolid bjgezetjdoch in 1513
naar het Karthuizer klooster Las Cuévas te
Sevilla vervoerd w aar I'erdinand de XcfI,olieke een gedenkteeken ter zjner eer deed
verrjzen.In 1536 bragt raen hetechter nlet

v
ruchteloos verjynning verzûcht, om binnen het ljk van zjn zogn Dilgonaar dehoofdte loopen en zpne schepen te herstellen,als-

kerk van San Domingo op Haïti,en in 1796
mede om een naderenden Btorm afte wachten. naarHavanna op Cuba.DeroemrjkewereldToch vond hj gelegenheid,om aan zjnklein ontdekker vereenigde met eene groote mate
eskadër in den volgenden nacht eene veilige van scherpzinnigheideenezeldzamevolharding
wjkplaatstebezorgen,terwjleeneSpaansehe en onderscheidde zich tevens dot)r een edel

vloot van 18 schepen,diein spjtvan zjne en godsdienstir karakter.Dehoogstewaarde
waarschuwingen in zee was gestoken,nage- zjner ontdekklng achtte hj daarin gelegenj
noeg geheelen al vernietigd werd. Columbn dat nu het Christendom onderde Heidensche
stevendenu langsde kustvan Midden-Amerika volkeren der Nieuwe W ereld z0u woxdenV0rt0t aan Punta de San Blas op de land-engte kondigd, en hj oordeelde,dat deze laatste
van Panama.Tweevan zjnesthepen werden schatten g0n00g Zot
l 0Pl0Ver0n,om Zjn ge-
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liefkoosd plan - de verovering van het Hei- i
n 1834:t0t eene staë verheven.Zj ligt in
lige Graf- ten uitvoer te brengen.Ditalles eene g'
roote vlakte aan de Scioto en is door
bljktuitzjnegprofecias'',11/zjaarvôôrzjn 5 spoorwegen met alle deelen der Unie veroverljden doorhem geschreven.
bonden. Schoon men er in 1860 slechts ruim
Colw b'
ms had twee broeders en tweezonen, 18000 inwoners telde,was ditcjferin 1870

benevens eene zuster. Zjn oudere broeder t0t bjna 34000 geklommen.Men heeft er
Bartolomlo Colonwasdesgeljkseenzeemanen prachtige openbare gebouwen? zooals hetcahad zich reeds als kaartteekenaarte Lissabt
m pitool, het krankzinnigengestleht enz. - In
een goedennaam verworvenltoen Clvristopl
torus de Vereenigde Staten zjn intusschen meer
zich op zjneOntdekkingsrelsbegaf.Hj werd steden en Ook districten, die den naam van
vervolqens adelantado (ondergouverneur)van Columbusdragen.
Hispânlola, stichtte de stad San Domingo en
Colum ella (LuciusJuniusModeratus),een

overleed als directeurdermjnen Op Ct
zba in Latjnsch schrjveroverzakenvanlandbouw ,
1564.- Detweedebroeder,Dijqo Cplpzlge- was een tjdgenoot van Celsws en van den
naamd, bevond zich in 1495 op Haïti, en wjsgeer Sene
ca.Hj werd qeborente Cadix,
werd later voorzitter van den raad van Cas- heeft zich vermoedeljk eenlgen tjd in Syriè'
tl
*j1*e.
*@
Dejongstezoon van Columbws,I'
er- Opgehouden en schjnthiergestorventewezen.
nando geheeten, werd 15 Augustus 1488 bui- Hj schreefpDererustica''in 12boeken,en
ten huweljk geboren en had eene adeljke het lode, getiteld mDe cultu hortorum''is in
Spaansche dame uit Cordova tOtmoeder.Op

l3-jarigen leeftjd vergezelde hj zjn vaderop
diens 4de reis en werd 6Jaarlaterpage bj
den infantd0n J'
aan en vervolgensbjkdningin lsabella.Nadathj metzjn broederDiqqo
in 1509 Haïtibezochten eenereisdoorEuropa
volbragthad,besloothj,den levensloop van
zjn vader te beschrtlven.Hiertoe betrok hj
een kasteel aan den oever der Guadalquivir,
waar hj eene boekerj bjeenbragtvan 12000
deelen, die hj bj uiterste wilsbeschikking

hexâmeters vervaten kan als een vervolg op
depGeorgica''van Virgiliuswordenbeschouwd.

Voorts schreef hj pDe arboribus''tOt eene
nadere verklaring van het 5de boek. Beide

werken zjn door Gesner (1735 en 1773)en
Ook doorSel
tneider (1794-1797)uitgegeven.

Columna Trajana ofZl
tilOzlTrajanus

is de naam der Dorische zuil,die zich thans

n0g te Rome op hare oorspronkeljke plaats
verheft. Zj is 35 Ned.elhoog en heeftvan
onder eene middelljn van 3)
3 en van boven

aan een kloosterte Sevilla toewees,en over- eene van 3 Ned. el,en bestaat uit 34 stukleed in 1549.- De oudste zoon van Colnm- ken wit marm er,van welke 23 t0tdcschacht
b'
ws,geboren tusschen 1470 en 1474 en Diqqo behooren, welke bedekt is met relièfs die
genoemd,wassedert1493 eerst page bj den zich als een band Om haar heen slingeren.
infant don J'
l
tan en vervolgens bj Isabella. D ie relièfs,naar men beweert 2500 figuren
Nadathj zjn vader 0j detweede reisvem Van nlenschen bevattende, stellen de krijgsgezeld had, bleefhj ln Spanje,om er de togten voor van Trajan'
us tegen de Daciërs.
belangen van dezen tegenoverdiensvjanden Het vierkante voetstuk ismet prachtige trote behartigen. Na den dood van Colnmb'
tbs phaeën versierd en van een opschrit'
tvoorzien.
zorgde hj gedurende 20 Jaar voor de staat- Het beeld des Keizers op de zuil is thans
ktlndige ontw ikkeling del' eilanden Haïti, door dat van den apostelP etr'
us vervangen.
Jamaïca,Cubaen Porto-rico.Zjnevrouw be- In de zuil bevindt zich een wenteltrap van
hoorde t0teen aanzienljk Spaansch geslacht, 184 treden,w aarlangs m en den t0p bereiken
en hj werd bj herhaling alsgouvernem'van kan.
Indië naar Haïti gezonden, maar ztjn zacht- Colum nea L. is de naam van een planmoedig karaktergafaan zjne vjanden telkens tengeslacht uit de familie der Gemaskerdbloe-

gelegenheid,Om zjneterugroeping te veroor- migen(Persolatae).Hetonderscheidtzichdoor
zaken.Hj overleed in Spanjeden 25stenFe- een s-deeligen kelk? door eene buisvormige
bruarj 1526.- Diensoudstezoon,IztâsOolooz, bloemkroon meteene gew elfdeboven-en eene
ontving reeds vroeg den titel van admiraal 3-spletigeonderlip,dot
)rpaarsgewjsverbondene

van Indië, vertoefde tot in 1515 op Haïti, helmknoppen en eene z-hokkige, veelzadige
doch stond den titelvan onderkoninrmetde bes. Het Omvat heesters uit de kcerkringsdaaraan verbondene regten afaan kelzer Ka- landen en hieronder bevinden zich Ondexscheir:! V,die hem daarvoor dien van hertog van denefraajesierplanten,zooals0.eoccineas'
tVf.
Torcmç- ,
sen markies van J'
cwllïcl schonk met Berol.
tdie 1 Ned.elhoog wordten prachtige
een aanzienljk Jaargeld.Toen hj in 1568te scharlakenroode bloemen draagt, - en C.
Genua overleden was,viel die titelten deel seandensL.uitGuyanametdergeljkebloemen.

aan den zoon zjnsbroeders,en metdezenis Colutéa L.is de naam vaneenplantengedemanneljkenakomelingschapvandenwereld- slacht uit de familie der Vlinderbloemigen
ontdekker uitgestorven.
(Papilionaceae). Het onderscheidt zich dot)r
Het dagboek van den eersten togt van een standiren kelk,eenegrootevlag en eello
Colnmbl
ts?door hem zelven opgesteld,islater gesteel
de, elvormige,opgeblazenehaauw.Het
in de mN'
iages de l0sEspanoles (1825- 1837, omvat heesters m et oneven gevinde bladeren
5 dln)'' door Nararrete uitgegeven,en eene en schaars Vall bloem en voorziene t<0:Se11,
rRaccolta eompleta''derw erken van Columbus van welke somrpige als geneeskrachtige, anlsin 1864 door Torre bezorgd.
dere a1s sierplanten bekend zjn. Van de
CobAm bus, de hoofdstad van den Ameri- soorten noemen w i
j C.arborescens L., die 2
kaanschen Staat Ohio,is in 1812 gesticht en tot 4 Ned.elhoog wordt,in hetzuiden van
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Euroya te huis behoort, in Midden-Europa braauwen uittrekken.Het kenteeken van den
als slerplant wordt gekweekt en bloemtrossen

stam iseenroodekringom deoogen.Zjdragen
van 6gelebloemen draagt.Deblaadjeswor- het haar gescheiden in 2 vlechten en kleeden
den somsinplaatsvan senne-bladeren gebruikt,
en de bittere zaden werken alsbraakmiddel.
Debloemen,bladeren entakkengevenmetaluin
eene licht-gele kleur. 0. (wientalis .Lc-.,een
heester met saFraangele bloemen,groeit des-

zich in buFelhuiden ofinroodofblaauw laken,
voortsmeteen gordelen metfraaiversierde

-

schoenen.00k hunne tenten zjn van busel-

huiden vervaardigd,en t0t hunne wapens be-

hooren een lang geweer,boog en pjlen,eene
geljks in het zuiden van Europa,doch de lans en een mes.Devrouwen zjn klein van
fraaiste sool.
t is 0.nqalensis &-.
ç., die han- gestalte en zeer bedreven in hetborduren.De

gendetrossenmetsierljkezwavelgelebloemen Comanchen zjn in een aantalkleinerestammen verdeeld, die in vrede doo1-gekozene
draagt.
Coluthus,een oud-Grieksch dichter,leefde opperhoofden worden bestuurd, terwjl het
waarsehjnltjk in den aanvang der 6deeeuw krjgsgezag erfeljk is.Zj vereeren een goed
na Chr.De aan hem toegeschreven ,Ro0fvan en een booswezen;vanheteersteisdez0nhet
Helena'' in 400 hexam eters is Omstreeks het zinnebeeld,enhunnepriesterszjn ongehuwdo
Jaar1504 voordeeerstemaalenlaterbjher- Com arca di Rom a wasvöôr devoxming
haling uitgegeven.
van het koningrjk Italië dat gedeelte van
Colvius (Andxéas),een Nederlandschge- den Kerkeljken Staat,hetwelk zich in den
leerde, werd geboren te Dordrecht in 1594, omtrek van Rome bevond.Het telde op nagestudeerde te Leiden in de theologie,en werd noeg 841
/: 1 geogr.mjl10 steden en ruim
eerst predikant te Rjsoort bj Dordrechten 325000 inwoners.

daarna hofprediker bj de AmbassadeteVenetië.Hierbleefhj ;jaar,werddaarnaleeraar bj de W aalsche gemeente te Dordrecht
en overleed den lsten Julj 1671.Hj waser
ctlratorderLatjnscheschool,bragteenegroote
verzameling van natuurljke zeldzaamheden
bjeen engaf,naarhetLatjnvan I'
razglz
rpi'
lf.
s
Paolo, in het licht: mDe historie van de Inquisitie, ende in '
tbjsondere,h0e deselve

Com ayagua is de hoofdstad van den
Centraal-Amerikaanschen Staat Honduras en
ligt in het binnenland aan den zoom der
Hoogvlakte van dien naam ,650 Ned.elboven
de oppervlakte der zee.Deze hoogvlakte,die

(1651)''.

keljk Valladolid la Nuêva en werd in 1561
de zetelvan èen bisschop.Toen zj zich 10srukte van de Spaanscheheerschappj,waren

bj eene lengte van 8 of9 eene breedtevan
1 t0t 3 geogr.mjlbezit,Onderscheidt zich

doorschilderachtige schoonheid,eenvruchtbaren bodem en een gezond klimaat.De shd,
111hetgebiedtvanVenetiën onderhoudenwordt in 1540aandeHtlmuyagesticht,heetteaanvan-

Colza, zie Koolzaad.
Com acchio, het oude Comaeulatis eene
kleine stadin deItaliaanschepxovincieFerrara.
ZP** telt 4000 inwoners en is merkwaardig
wegens de uitgebreide vischvangst,die er gedreven wordt in de lagunen en poelen,doox
de monden der P0 gevormd.
Com ana Pontica, eene bloejendestad
der Oudheid in den Pontus Polemoniacus,

er 18000 inwoners;dit getalzonk gedurende

den burgeroorloq t0t2000 en isthansweder

t0t de voormallge hoogte geklommen) daar
het vertier na den aanleg derspoorwegen van
dâârnaar PuértoCaballosen naardeFonsecabaaiaan de StilleZeeeraanmerkeljk istoegenom en. Te Comalagua isvoortseene uni
aan deIrisgelegenenhetmiddelpuntvanden versiteit!en de presldent derRepubliek l'oept
handel op Armeni
' ë, was haren roem vooral er jaarljks de vertegenwoordigers bjeen.
verschuldigd aan den prachtigen tempel der Het departemeut van dien naam ,in 14 districArtemis Ftwrïc. (Taurische Diana), welke ten verdeeld, telt 70000 inw onersy en men
zich aldaar Op eene rots verhief. De bouw- heeft er vele bouwvallen van oude steden,
vallenderBtadliggenopdenregteroeverderT0- waarondtrdie van Tenampua (Puéblo-viéjo)
sanly,nietvervan Tokat.- Ook in hetOude de merkwaardigste zjn.
Comana Chryse,dehoofdstadvanCappadociëen
Com battanten noemt men in dekrjgsaan de Sarus in een diep dalvan den Anti- dienstaldemannen,diebestemdzjn,om aan
Taurus gelegen,bevond zich een tem pel,aan een gevecht deelte nemen,terwjlde overigen, zooals het personeel van adm inistratie
diegodin gewjd.
Com anchen Of Camanchen is de naam van en vervoer,vanziekenverplegers,vanwerklieeen woesten Indianenstam , die in Noord- den en oppassers, de geesteljkheid enz.t0t
Amerika het meest westeljk gedeelte der de non-eombattanten behooren.

westeljkeprairieënbewoontenvan hierzuidwaarts zjne Jagt- en strooptogten uitstrekt

Com be.onderdezen naam vermelden wj:
Abram Oozzlk ,een Engelsch socialist.Hj
over de vlakten van MexicoenTexas.Volgens werd geboren teEdinburg den 15denJanuarj
hunne overleveringen zjn zj afkomstig uit 1795,wasachtereenvolgens te Glasgow en te
Mexico en behooren vermoedeljk t0thetrootL Edinburg suikerlàbrikant, werd door Robert
zuchtig geslacht der Apachen. Omstreeks 20 Owen t0t het socialismusbekeerd en stiehtte
jaar geleden schatte men hetaantalder C0- te Edinburg eene ycooperative-society'', die
m anchen op 20000; de mannen en vrouwen evenwelin hetrietllep.Metanderen deedhj
zjn ongemeen ervaren in hetpaardrjden en echter in 1825 eene dergeljke op grootere
in het gebruik van den lasso een langen schaal te Orbiston verrjzen,en overleed den
lederen Tangriem , en zj beschilderen hun lldenAugustus1827.HjschreefrMetaphorical
ligchaam, terwjl zj de Oogharen en wenk- sketches of the 0ld and new systems''.
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Geyge Combe,een beroemd Engelschbeoefen>r derschedelleer.Hjwaseenouderebroeder
vanden voorgaande,werdgeborenteEdinburg
den zlsten October 1788, studeerde er in de

alle mogeljke veplaatsinren.Bjv.a,ben

c geven de volgepde 6 variatiën,ab, ùJ,ae,
cc, be, eb. De eomb>atie-leer in hare uitgebreidste beteekenisbehandelttevens dewetregten,wast0t1837advocaatbjderegtbanken ten der permutatie en variatie,en de eombinain Schûtl&ndenwjddezich vervolgensaande fprlcl.: analysis,doorHindenbur.quitgevonden,
studie der ontleed- en seheikunde. Reeds te is de toepassing der combinatie-leer op de
voren washj doorkbàurzlteim bekend gewor- analysis.De combinatie-leerkomtvooralvoor
den m et de schedelleer van Gall,en in 1820 de kansrekening - dus voor loterj-spelers
had hj te Edinburg een nphrenologisch ge- en stichtersvan levensverzekerings-maatschap-

nootschap'' opgerigt, waar hj voorlezingen pjen - tepas.
Com bretum is nMm Van 00n plantengehield overdeschedelleer.Hjherhaaldediein

Duitschland en ontwikkelde in 1842 te Hei- slachtuit de familie der Onagrarieën;het0ndelberg metgrooten bjvalde grondstellingen derscheidtzich door een trechtervormigen kelk
van Gall,waarnahjden 14denAugustus1858 met een 4-lobbigen, afvallenden zoom , eene
te M0or Parl
t in Surrey overleed.T0tzjne 4-bladige bloemkroon, lange meeldraden en
belangrjkste geschritten behooren:nEssay On eene4-vleugelige,eenhokkige,eenzadigevrucht.
phrenology'',later bewerkt t0t zjn psystem Hetomvatboomen en heestersderkeerkringsoEl
fphrenology (1824t5deuitgave 18432''
,- landen met tegenoverstaande of afwisselende

X ements ofphrenology (1828?4de ultgave
1836)'',- s0n popular edtlcatlon (1832 en
1837):' - en r'
rhe constitution ofman,considered in relation to externalobjects(1828,
15deuitgave 1842)''.
Andrew C- ùd.denjongstenbroedervande
beidevoorgaanden.Hjwerdgeborenden27sten

bladeren en fraaje bloemen, zoodat zj als

sierplanten worden aangekweekt.Daartoe behooren C.#rJl#(#orl- Don, eene l
age slinFerplantmet schoone roode bloemtrossen en

ln Siôrra-lueone groejende,- C.N r.pv Valtl,eenedergeljkeplantopMadagascarenz.
Com edie,zie Tooneel.
Augustus 1797,studeerde in de geneeskunde!
Comenius (Johann Amos),eigenljk Koen werdljfartsvan koninr Leopold van Belgiè mensky, een verdiensteljk Duitsch opvoed(1835) en later van.konlngin Vidoria van kundige, werd geboren in eene Moravische
Engeland (1838).Hj overleedden9denAugus- broedergenaeente 0p den 28sten Maart 1592,
tus1847,en t0tzjnevoornaamstegeschriften wjdde zich eerst te Herbolm, later te Ilei-

behooren:pobservationsonmentalderangement delberg aan de beoefening der wetenschap(1831)1: - pr
l'heprinciples ofphysiology ap- pen, deed toen eene reis door Holland en
plied to the conservation ot'health(1834,llde Engeland, en Tverd vervolgens eerstrector te
uitgave 1842)''
, - rr
lahephysiology ofdiges- Prerau en daarna te laulneck. Toen deze
tion (1837)'',- en nA treatise on thephysio- stad in 1620 dool.de Spanlaarden veroverd

logicaland moralmanagementofinfaney(184% werd,moesthj alskettersch leeraardevlugt
nemen en vond eenewjkplaatsbjeeneadel3dC
euitgaye18j2)''.

om blnatle beteekent verbinding en dus ljke familie in het Boheemsche gebergte.

ilz de logica de zamenvoeging Van onder- Hier vervaardigde hj zjne beste geschriften
scheidene begripjen, die t0t eene bepaalde in deBoheem sche taal,w erdgodsdienstleeraar
uitkomst kan lelden. Verkrjgt men zooda- te Lissa, en in 1632 bisschop der Moravische
nige combinatie, dan kan m en haar eene broeders.Hj schreef:eeneplanualinguarum
scherpzinn'
lgenoemen.H eettiem andeenegroote reserata''1- eener'Rlktio disciplinae ordinisque

vaardigheid om , tothet oplossen van moeje- ecclesiae in unitate fratrum Bohemorum (1632
ljkheden,begrippendoelmatigzamentevoegen, en laterl'' - en een ppansophiae prodromus
dan zegtmen van hem,dathjdengeestvan (l639)'',waardoor hj zoo grooten roem vercombinatie bezit.
wiert, dat hj in 1641 eeneuitnoodiging ontIn de algebra heeft men combinatiën van ving naar Engeland,om aldaar hetonderwjs
grootheden, en deze laatste dragen den naam te hervormen. Daar de omwenteling hem in
van elementen. Men kan deze met ofzonder die werkzaamheid belemmerde,begafhj zich
herhaling combinéren,datis,zjmogenmeer- naarZweden,waarhjoplastvanOœenstièrna
malen of slechts eenmaal in eene combinatie eenenieuwe organisatievanhetonderwjst0t
voorkomen.Heeftmen 4 elementen a,b,c en stand bragt.Vandaarkeerde hj in 1648naar
d, dan zjn er 6 verschillende combinatiën Lissa terug en ging daarna op aanzoek van
mogeljk 2-aan 2,nameljk ab, cc! @dtùc, Siegmund Ackpcz, naar Hongarje,waar hj
bd e'
4 verschillende comblnatièn 3 zjne porbissensualium pictus''- hetoudste
n
g c#,
nameljk
Mn

,

abc,abd,aed en bed,- en

prentenboek voorkinderen- vervaardigde.La-

slechts ééne combinatievan 4,nameljk abcd. ter vestigde hj zich wederteLissa,verloor
Metherhalingwordthetaantaldiercombinatiën er bj de verwoesting derstad doorde P00lveel grooter.- Ietsdergeljksa1sde combi- sche en Keizerljke troeyen zjnehandschriften
natiënisde permntatieofdeonderlingeverplaat- en bezittingen, begafzlch toen naar Silézië,
sing derelementen.Voora,:en czjn bjv.6 Brandenburg en Hambtlrg, en vestigde zich

permutatiën mogeljk,nameljk abc,acb,bac, eindeljk te Amsterdam ,waarhileenigewerken
natle met de permutatiej zoo verkrjgt men tober 1671.Zjne roperadidacticaomnia''zjn

bca: cab en cba. Yerbindt m en nu de com bi- uitgaf.Hj overleed te Naarden den 15den Oc-

de rariatée.De variatievangegeven elementen in 1657 te Amsterdam in hetlichtverschenen.
is hunne combinatie 2 aan 2jof3 aan 3 met Comeniws Wa8 een uitstekend man, die het

COMENIUS- COMITIA.

geluk van het menscheljk geslacht op den
grondslag eener goede opvoeding wilde bpuwen, enhj heeft00k veelgedaan t0tbevordering valthetaanschouweljk onderwjs.
Comemo (Agostino),een Italiaansch historieschildervan denJongsten ttjd,werdgeboren te Milaan,ontving zjne opleiding aan de
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zjn kasteel Argenton en overleed aldnar den
liden october1509.Hj wasongemeen erva-

ren in de letterkunde en wordt voor den

besten geschiedschrjver zjner eeuw gehouden. Inzonderheid heeft hj zich beroemd
gemaakt door zjne rMemoires de Messire

Philippe de Comines, seigneur d'Argenton,
Académie aldaar en te Rome, en werd in 9fl l'0n trouve l'histoire des rois de France
1828 t0t professor aan eerstgemelde benoemd. Louis XI et Charles VIII'', welke in 1578
Totzjnebestekunstgewrochtenbehooren:eene door Kiliaan en in 1612 dool'I'rans de
fresco-schilderj in de kerk San Satiro te Mi in het Nederlandsch zjn vertaald,terwjlzj
laan, - eene reeks van schilderstukken in voorts in het Latjn,Italiunsch, Spu nsch,
de kerk der Madonna della Bocciolabj den Engelsch en Duitsch zjn overgebragt. Hj
bery Orta,- degeschiedenisvan Oedèns,- verhaalt daarin metgroote getrouwheid de geItalla,den krans neêrleggend Op hetgraf van beurtenissen van zjn tjd.
Appianienz.
Comitaat, eigenljk graalscltap, is meer

Comes is een Latjnsch woord,datbeye- in hetbjzonderdenaam derdistricten ofgeIeitsdr ofmedyezelbeteekent.Bj de Romeinen sganschappen in Hongarje.Van oudsgenoten
volgden eomites de hooge overheidspersonen dle comit
aten eene jroote matevanzelfstannaar de wingewesten, om hun helpend ter digheid,en de poglngen der oostenrjksche
zjdetestaallten ten tjdevan Constantljn de rcgéring, om die te beperken,heeft meermaGrppfe werd comes de titelvan ieder aanzien- 1en aanleidi
ng qegeven t0ternstigebotsingen.
1jk staats-ambtenaar.Hj was in demiddel- Eindeljk iserln 1870 eene wett0tregeling
eeuwen geljkbeteekenend metgraa.
f (zie0n- van de inrigting en de bevoegdheid der c0m itaten doorde beideHuizen van den Rjksder ditwoord).
Com fort beteekent in Engeland al het dag aangenomen en doorden Koning bekrachaangenam e,datm en zich dooreenedoelmatige tigd. Hierin is aan de comitaten eene groote
inrigting van woning,am eublement,kleeding, m ate Van zelfstandigheid toegekend.Zj hebspjs en drank enz. in het huiseljk leven ben een pober-gespan''en een rvice-gespan''
verschaFen kan. Van comfort zjn de denk- benevens eene vertegenwoordiging, die uit
beeldenvanzindeljlkheid,netheid,orde,kalmte, zooveelleden bestaat a1s er 500-tallen bewoopgeruimdheid en eene zekeremate van wel- ners zjn.Derober-gespan''isvoorzitterVan
vaarten tevens devatbaarheid,Om in datalles het vertegenwoordigend ligchaam,enditlaatste
genoegen te scheppen, onafscheideljk.Het heeft uitgebreide regten.Hetbeschikt overde
comfort vormt den kring, waarin de onbe- geldmiddelen, over de benoeming van ambtedorven mensch zich het gelukkigst gevoelt.
naren,hetwelk voor een tjd van 6JaargeComines (Philippe de),een verdiensteljk schiedt, enz. Dan alleen,wanneer het comiFransch staatsman en geschiedschxjver,werd taat ill de betrachting zjner yrondwettige
geboren in 1445 Op het kasteel Comines in pligten te kortkomt,kan hetmlnistérie den
Vlaanderen.Zjn vader was een der.9 stad- Ober-gespan'' magtigen, t0thet nemen van
houders van Holland,Zeeland en W est-Fries- doeltrefende maatregelen.
land,door Jaooba van .
Com ité, een Fransch woord, afkomstig
&'
(
#rolaangesteld,en

tjnsche committere (afvaardigen,
hj zelfdiende yedurende8JaaronderKarel van het Labe
de SJPIJ:,metwlen hj den slagbj Montlhéry opdragen), teekent 00ne vereeniging van
bjwoonde.Ht1gedroeg zich echter nietdank- eenigepersonen,die dooreengrooterligchaam
baar Jegens dien vorst?daar hj zich in ver- belast zjn met de uitvoering van de eene of
band stelde metLodewj)k X1 van Frankrjk, andere taalt.Erbestaat dan ook tusschen co-

die door Kaeelde S/OIJ,te Péronne gevangen wIïJJ, con%çnissie en des tatie groote overeenwerd gehouden en ging in 1472 overin Fran- kolust. 'iietternin is een comité veelal besche dienst. Hj werd er t0t kamerheer des stem d,om eenehandeling te volbrengen,eene
Koningsbenoemd en metaanzienljkegoederen comm issie om een onderzoek in te stellen en
begiftigd,doch na den dood van Lodew%
jkX1 daarvan verslag te doen,en eenedeputatie,om
verdrong Anna van .P:tZZI
JH hem uithet re- zich naar deze ofgene plaats ofnaar een be-

gentschaptomdathj deheerschzuchtige plan- paaldpersooh tebegeven.Comitêgqn&ralnoemt
nen der hertogen van Bourbon en Orllans men in Frankrjktevenalscomit:
'.
ge-rx Ibj

ons, de zitting van een vertegenwoordigend
ligchaam met gesloten deuren. In Engeland
daarentegen isin hetParlementeen eommitteegeneral eene zitting, waarbj de anders gebruikeljkevormen nietTvorden in achtgenodiplomatische onderhandelingen, doch het ge- men,zoodatmen erde zaken,opgemeenzame
lukte hem niet, het vertrouwen van koning wjze bj zamenspreking behandelt.- In de
Karel VIII te verwerven, hoewel hj aan dagen der groote Fransche omwenteling
d
:f p'
ublie en een
dezen vorst belangrjke diensten bewees,en had men een Comitê de dll'
âretl SCJIJrJI:, die de plaats
zelfsdehertog ran Orllans,voorwien hjzich Comité de /. s'
steeds zo0 bejverd had,hield hem van het van.hetministérie innamen.
Com itia waren in hetoude Rome vergaHof verwjderd, toen hj a1s Lodewuk XII
den troon beklom. Comines begaf zich naar gaderingen van burgers, wMrin deze onder
poogde te bevorderen.HetParlem entverw ees

hem gedurende 10 jaar t0t ballingschap op
zjnegoederen saetverbeurdverklaring vaneen
vierde van deze.Aveldra echtergenoothj de
voormalige gunsten nam deelaan belangrjke
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de leiding hunner overheidspersonen een als rjk.Een kunstmati
y overwigtderaristocratie
vraagvoorgedragenvoorstel(rogatio)bj stem- wasdaarin onmogeljk,omdaterdetoevallige
ming aannamen ofverwierpen.Men had ver- buren,rjken en armen grooten en geringen,
schillende comitianaargelangdervolksklassen. stembevoegd waren. Alz00 verkregen er de
In de c- itia clricfl verschenen alleen de talrjke geringere klassen - het plebs - de
patriciërs op hetctyzlifïfz- teen plein tusschtm overhand,en de dâftrgenomenebesluitend1'oehet Forum en de Curia, den zetel van den g0n den naam van plebiseita.Het voorzitterSenaattmetgoedkeuring van dezen,wanncer scha? werd er gewoonljk bekl
eed door een

devoorteekens(auguria)nietongunstigwaren, aedills ofdoor een volkstribuun;de medewerin 30 curiae, elk van 10 geslachten.T0t de king van den SenaatOfvan wigchelaarswerd
bevoegdheid van deze behoordeaanvankeljk daarbj nietvereischt.Gewoonljk kwam deze
het benoemen derhoogste staats-ambtenaren, vergadering Op het Forum bjeen, doch zj

de Opdragt va'
n hetgezag aan de gekozenen, k0n 00k elders zam enkom en,mits nietm eer
de installatie van de hoogstepriesters,de be- dan 1000 schreden van dââr.De wjze van
slissing over o()rlog en vrede,de wetgeving, behandeling der zaken en van stemming was

en de toepassing van hetstrafregtbj11oofd- eene dergelgke als in de comitia centuriata.
misdaden. Voorts moesten belangrjke aden In den beginne bemoeiden zich de comitia
door de comitia curiata worden goedge- tributa alleen met emoollte-aangelegenheden,
keurd.Toen echter sedert den tjd van kbkr- doch laterhadden zp een door wetten bekrach'tlil,v Tulliuso0k het plebs (onadelltjk vol
k) tigden invloed Op den geheelen Staat;sedert
t0tde Romeinsche burgersehapgerekendwerd, 442 vöör Chr.,kozen zj de aediles plebis,
kwamen de comitia curiata meer en meer op later 0ok de aediles curules! de quaestoren
den achtergrond.Hun regtvan bekrachtiging en magistraatspersonen van mlnderen rang,werd een blootevorm ,terwjlhetzwaartepunt voorts,Onder de leiding van denopperpriester
van het gezag verplaatstw erd naar decomitia (pontifex maximus), de priesters. Dattwee
centuriata,waartoe alle onbesprokene bm'gers wetgevende ligchamenindenzelfdenStaatnaast
van 17 t0t60Jaarbehoorden)patriciërs,rid- elkander konden bestaan,isinderdaad zonderdersen plebéjers,dieerhunne stem uitbrag- ling, doch verklaart 00k menig feit uit de
ten volgens de klassen,waarin zj verdeeld Romeinsche geschiedenis. 00k na den onderwaren (zie Cenk
ws)enonderhetvoorzitterschap gany der Republiek hielden de Keizers de
van den fonsul.Daar het houden van comitia comltia centuriata in stand, doch van e0n
centuriataen degeldendheid derdâàrgenomene zel
fstandigen volkswil k0n geen sprake meer
**
besluiten - metuitzondering dergedanekeu- ZIJ
11. De vergadering vernam er de besluiten

zen - afhankeljk waren van den Senaat,en van den SenaatenvanhareKeizerljkegebietevens de rjken meercenturiaOfstemmende ders,en hetschjnt,datmen onder Trajanus
liqchamen vormden dan dearmen,behield de de laatste sporen vindt der medewerking van
anstocratie bj Voortduring 00n overWegendon deCe'
o
mitiacenturiatat0tdewetgeving.
invloed 0P den gang der staatkundige aangeom m andlte en Com m anditair, zie

legenheden. Vergaderingen der comitia centu- Vennootsehap.
Com m ando of kommando noemt men in
riata werden door de overheid bj bevelschrift
(edictum) afgekondigd, en de zrogationes'' de krjgskunde elk militair bevel,elken last,
moesten althans17dagenvoorhangen.W anneer
een augtzrop den dag dervergaderingdevoorteekenen ongunstig vond, werd de geheele
zaak verschoven, - 'tgeen 00k geschiedde
als naden aanvang dervergadering zich nood-

ten behoeve van de dienstuitgevaardigd.W ie
bevel voert over een aantal m anschappen,
0V0reen gewestofeene stad,draagtdennaam
van eommandant.

Com m elin.Onderdezen naana vernaelden

lottigeverschjnselenopenbaarden,zooalsonwe- wj:
derofregen,- wanneeriemanddoraanw ezigen
Iliérônym'tts Cozzlzzlell, een verdiensteljk
de vallende ziekte(morbus comitialis)kreeg; boekdrukker der 16de eeuw .Hjwasgeboortig
ofalsdevolks-tribuun zjnpveto(ikverbiedl' uit Douay en eerstwerkzaam in Frankrjk

deed hooren.W erden de comitia geregeld ge- en vervolgensteGenève,waarna de Keurvorst
houden,dan volgde,na hetberaadslagen over van de Pfalz hem naar Heidelberg riep,waar
de voorstellen, het uitbrengen der stemmen hj zich grooten roem verwierfdoorzjnecor-

(suFragia ferre), - eerst mondeljk, maar
laterop stemtafeltjes,diein eenekistwerden
gelegd.Onderhetopzigtvanbewakers(custodes)werdendestemmen doerdestemopnemers
(diribitores) reteld,en deuitkomsta1svolksbesluit(popullscitum)luidafgekondigd.Langzamerhand werd aan die vergaderingen echter
de strafregteljke werkzaamheid onttrokken,
daar men voor en na hetOnderzoek derzaken
aan com missiën opdroeg, die a1s van zelfin
regtbanken veranderden. Het regt om over
w etten alsmede over vrede en oorlogtebeslissen deelden de comitia centuriata m et de covifl tribtbtg.Deze werden gevormd door de

xecte uitgaven van Latjnsche en Gxieksche
schrjversenin 1598 Overleed.

Izaök Cozzàzzl:ll ,boekdrukkerte Amsterdam
en aldaar geboren den 19den October 1598.

Hj was er regent van het NieuwezjdsHuiszittenhuis en overleed in zjnegeboorteplaats den 13den Januarj 1676.Hj schreef:
Hollandsch Placcaatboek (1644,2 d1n)''-

),Begin envoortgangvan devel-eeniqdeNederlandsche Oost-lndische Maatschappj (1646,2
dlnl'' - en pFrederik Hendrik van Nassau,
Prinse van Oranje,sjn leven en bedrjf(1651
en 1652,2 d1n)''.
Jacob CtIZ/IZZZ6J'
JZI,een broeder van den voor-

35buurtschappen (tribus)van hetRomeinsehe gaande.Hj heeftnietsin druk gegeven,maar
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een paar belangrjkehandschrlif
ten nagelaten, bloemscheede vormt,- hetbloemdekis6-blate weten rlu'hlstoire des trot
bles, divisions dig,envandezebladenzjndebuitenste3groen
et déplorables calamités des guerres civiles en aan den voetverbondenz en de binnenste
survenues dans les 17 provincesdepuislecom- 3 gekletlrd en met nagels lngeplant,- van
mencement du règne de Philippe11jusqu'â de 6meeldraden zjn somtjds3onvruchtbaar,
la mort de Guillaume,Prince d'orange'',
hetvruchtbeginselisvrj,3-hokkigenvan
en mprivilégiën en keuren der stad Delft, een stamper meteen enkel
voudigen stemyel
benevensdievan destadLeidenenRhjnland, voorzien, de zaaddoos is 3-ofz-hokklg,
3 deelen''*
3- of z-kleppig,en in elk h0k bevinden zich
Johannes Opzzl-elïzl,oudsten zoon van fzc#k. 2 zaden. Deze planten groejen meerendeels
Hj werd geboren te Amsterdam den 23sten in O0st-enW est-lndië?- erzjneenigesoorten
April 1629,studeerde in de medicjnen,zag in Amerika,doch zj ontbreken geheelen al
zich benoemd t0thoogleeraarin dekruidkunde in Europa en in het noorden van Azië.Zj
in zjne geboorteplaats, werd door Willem bevzten eenegrootehoeveelheid sljmerigeen
III in1672 aangesteldt0t1id van dengemeen- wat
erachtiqe bestanddeelen,en hare wortels
teraad aldaar, en was er aanleggervan den zjn voorzlen van zetmeel,weshalve zj a1s
Hortusbotanicus.HjoverleeddengdenJanuarj voedingsgewassen worden aangewend; o0k
1692,nadathjinhetlichthadyegeven:pNe- komen zj alseen zachtpurgeermiddeltepas.
derlandsche Hesperides,of oefenlngvanlimoeCom m ende Of eommanderie noemt men
nen en oranjeboomen (1676)''
, pcatalogus eene geesteljke bediening, die tjdeljk aan
plantarum indigenarum Hollandiae(1683)'',- een ander opgedragen is, zoodat deze er de
en heteerste gedeeltevaneen rcatalogusplan- inkomsten van trekt.Somtjdswerden diein
tarum HortimediciAmstelodamensis(1689)''. het Frankische rjk aan leeken toegewezen,
Caspar Commelin,tweeden zoon van Izat
ik. en z00 ontstonden aldaar leeken-OfeommendeHj werd geboren te Amsterdam den 28sten J&e9z(zieAbblj.DePausenzoehtenzichhierFebruarj 1636,zag zich benoemdt0tregent tegen te verzetten,m aar gedoogdenniettemin,
van het Oudezjds-Huiszittenhuis en schreef dat zulke comm endes aan begunstigde geestede bekende rBeschrjvinge van Amsterdam ljken werden toegekend,die slechtsden titel
enz. (1698,2 d1n folio,en 1726)''
.Hj over- voerden Om de inkomstente genieten,ja,er
leed den 15den Mei1693.
waren in Frankrjk geesteljke personen,die
Cas
par Cpzzl-dlïzl,geboren te Amsterdam in 4 t0t12 commendesbezaten.- Bjdegeeste1667enaldaarojvolgervanzjn 00m Jol
tannes ljke ridderorden gafmen dien naam aan bealshoogleeraarm dekruidkunde.Hjoverleed zittingen,die aan afzonderljke leden terbeden zssten'December1731,nadathj reschre- sturing ofin vruchtgebruik waren opgedragen.
ven had rlohanniset CaspariCommelln Horti - Een eommende-brif isde Oirkonde,waarmedici Amstelodamensis rariorum tam orien- door aan een geesteljke een kerkeljk ambt
talium quam occidentalium Indiae aliarumque wordt opgedragen; hj betaalt daarvoor aan
pereginarum glantarum descriptio et icones den bisschop heteommende-geld.
ad vlvum aerilncisaeetc.(1697en 1701)'',Com mentariën zjn aanteekeningen,die
Flora Malabarica etc.(1696)'',- npraeludia bj hetlezen van eeniggeschrift,meestalter
verklaring van dit laatste, gemaakten daarbotanica (1703)''enz.
Com m elina L.is de naam van eenPlan- naast geschreven worden. Men heeft er eene
tengeslachtuit de familie derCommelinaceae; menigte, oudeen nieuwe,op gewjdeen 0nhetonderscheidtzich dooreenB-bladigenkelk , gewjdeschriften.
eene 3-bladige bloemkroon, eene 3-hokkige,
Com m erson (Philibert), een Fransch
3-kleppige zaaddoos en een knolligen wortel. kruidkundige,w erd geboren den lldenNovemHet Om vat kruiden, van welke sommige t0t ber 1727 te Châtillon 1es Dombes,studeerde
de geneeskrachtige,voedsel-ofsierplanten be- te M ontpellier in de geneeskunde en vooral
hooren. W j noemen C.cpzlzzl'
l
fzlï.
sL.meteen in de botanie,en vestigde er zich vervolgens
kruipenden stengel en blaauwe bloem en, in als arts.Op verzoek van Linnaensbragthj
Amerika groejende, - C.Rltmphii .
Vb.
sf6J., voor de Koningin van Zw eden eene verzam e-

ZoDàergeY7as op de Molukken met 00n ling bjeen van zeldzame visschen uitdeMidkruipenden stengel,eivormigebladerenenlang- dellandsche Zee enbesteedde hethiervoorontgesteelde bloemen, eene smakeljke groente vangen honorarium aan den aanleg van een
een

verschalend,- 0.golyyamaAPJA,eenzomer- botanischen tuin te Châtillon, waar hj zich
gewas in oost-lndie,Cochinchina en Japan in 1756 gevestigd had.In hetjaar 1764 v0lm et een kruipenden stengel,t0tgroente die- bragt hj met Bol
tyainrille eene reis om de
nende bladeren,en blaauwe bloemen,dieeene wereld,en overleed in 1773Op IsledeFrance.
goede verfstofOpleveren,- en C.cpdlddfï.sTrr. Uitzjnehandschriften en verzamelingenhebeene fraajesierplantmetschooneultramarjn- ben J'ttssieu en Lamqrok 60 nieuwe plantenblaauw e bloem en en een viltigen stengel.

Com m elinaceae is de naam van eene

geslachten bekend gemaakt.

Com m ersonia Forst. is de naam van

eenzaadlobbige plantenfam ilie,diekruiden0m- een plantengeslacht uitde familie der Biittnevat met vezelige en knollige w ortels en riaceen;hetonderscheidtzichdooreengekleurenkelvoudigebladeren,voortsmetdevolqende den, s-deeligen kelk ,5 van nagelsvoorziene
kenmerken: de bloemen zjn tweeslachtlg of bloem bladenyzom eeldradenmet3helmknoppen,
polygamisch en meestalvaneenscheede-achtig, 5 stampers en eene borstelige zaaddoos.Het
klepvormig schutblad voorzien,hetwelk eene omvatlageboomen in oostqndie enAustralië;
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van deze is 0.eel
dnnta F*df.,op de Moluk- denderde,denpersoon,metwienhjhandelde,
kan gevorderd worden.Gaat deze dusfailliet,
ken groejrnde,hetmeestbekend.
Com m les beteekent in'talgemeeniemand, vôôrdat de koopprjs van hetgeleverde beM n wien iets is opgedragen.Men heeftcom- taald is, dan is de schade voor rekening van
miesen van verschillendeklassen bj dedepar- den commissiegever. 'W il deze zich voor alle
tementen van algemeen bestuurofteryrovin- gevallen dezekerheid van een gunstigen a:oop
ciale griëe, - voorts commiesen, d1e van derhandeling verschalen,dan kanht
jhetgewege de regéring belastzjn metdetaak,om vaar van verlies overdragen op den com mistegen de overtreding der belastingwetten te sionairdooreenebjzondereclausule,deleredere

waken.In Frankrjk heeft men voortsden genaamd (zie aldaar),waarvoor den C.dan
eommh-voyageur, dien wj handelsreiziger eene verhoogde bezoldiging wordt toegekend.
noom en.
De wetverleentden C.bjzonderevoorregten
Com m issie (Eene)iseenlastofboodschap, en waarborgen op dehem toegezondenofonder
die aan iemand is opgedragen, of eene ver- hem berustende goederen t0t zekerheid voor
eeniging van personen, t0t het volbrengen hetbekomen van zjn l00n en vanzjnevoordaarvan benoemd. Z0o hebben de handels- schotten,ter zake van die goederen gemaakt.
huizen hunne*eommissionaérs, die met den
Commissum , een Latjnsch bjvoegeljk
verkoop hunner goederen zjn belast. De naamwoord? beteekent begaan.Een delietwn
lastgever wordt 00k wel eommittentgenoemd. cpvl-ldwzlls het voltooide misdrjfin tegenCommonaro is degene,die ingevolge een hem
opgedragen last het bestuur heeft over deze
of gene zaak. De commissaris &.
ç Konings is
belast met het bestum' der aan hem toevertrouwde prpvincie, - de commissaro ran poIït'l met de zorg voor de veiligheid, - de
eommosaris rg> een veer met de expeditie der

stelling met de poging. Co- ïdd- , op zich
zelfgenom en,is 00k we1de straf ofhetver-

liesgesteld op het niet nakomen eenerverpligtlng. Zie paetwm c- vlldpri'sploflez c- missoro onder claul
de. Ppzlvzldt
xheredLtas is
eene erfenis,die men door'tnietnakomender
gestelde voorwaarden verbeurd heeft.

Com m odatum zie Bruikleening.
goederen,gnz.
.
Comm lssiehandel,zie Handel.
Com m odore noemtmen bj deEngelsche
Commlssionair is iemand,die zjn be- marine een zee-oëcier, die belastis methet
roep maakt van den commissiehandel, door
voor zeker l00n! comminie ofprolhie geheeten, voor rekenlng en namens anderen, in
e- issie, handelingen te verrigten,die hem

opperbevelovereen smaldeel,zonderdenrang

hj de handeling op naam van dien commit-

Com m odum een woord uithetRomeinsch

vanadmiraaltebezitten.Hjheeftdenrangvan

brigade-generaalen wordtmet11 schotengesalueerd, voert aan den t0p van den grooten
door deze,zjne eommittenten,worden opge- mast de driehoekige commodore-vlfg,die des
dmgen. De commissionair handelt op ei
gen nachts door eene lantaarn vervangen wordt,
xcc- ofArma, 0? order en voorrekenlng en verliest dien titel na het eindigen der
van zjnencommisslegeverofcommittent:sluit expeditie.
tent - 'tgeen niet bestaat in het eenvoudig regt beteekent roordeel,vt
ll.
vd.Gewoonljk genoem en van dien naam ,m aar in debedoeling, bruiktm en het om de voordeelen aan te duidatdiecommittenten niethj,decommissio- den,afgew orpen door de zaak,diehetondernair, tegenover den derde verbonden zal w erp van eene overeenkomst uitm aakt,b.v.

zjn,- dan ishj nietmeerdan lasthebber, vruchten,jongen van dieren,interessen,enz.
en de betrekkingen,uitdie handelingen tusschen de personen geboren, worden geregeld
naar de leer der lastgeving,en nietnaar de
bepalingen Om trent den com missiehandel.D e
com missionair,volgenshet Nederlandsch handelsregt,is,evenals demakelaar,eentusschenhandelaar, een persoon, die den handeltus-

Bekend isin onzewetgevinghetproces-verbaal
decommodo etïaclzzlzzà/e ,'tw elk wordtopge-

maakt door hetplaatseljk bestuur,wanneer
er aanvraag gedaan wordt om verloft0thet

oprigten van een bedrjf, waarvan in eene
volkrjkestreek gevaar,lastofonrustvoorde

schenverschillendekooplieden,opverwjderde
plutsen wonende,gemakkeljk maakt.Hjis
niet,zooalsdemakelaar,dooxhetplaatseljk
bestuur aangesteld en beëedigd;hj staatdus

buurt te wachten is.De buren worden op dat
verzoek gehoord,en hunne verklaringen,benevens de bevinding en het advies van het
bestuur, Opgenomen in het proces-verbaal de
c.et i.

rekening handeldrjven in de vakken van
handel,waarin hj zjn commissiehandel uitoefent.Decommissionairisjegenszjnenmedecontractant,den derde,metwien hj handelt,
regtstreeks verbondenhj zelfkan doordezen

Marcu aIAJ/ZII: genoemd, een Romeinsch
keizer, die in 161 na Chr.geboren werd,was
een zoon van den edelen M amclu a#.fzrdll .
v
Antonius,m aar onderscheidde zich reeds op

00k niet Onder toezigt, en mag voor eigen

Com modus (LuciusAeliusAureliuslj00k

jeugdigenleeftjddoorergerljkegebreken.Toen

wordenaangesprokent0tleveringderverkochte zjn vader in 180 overleed,bevond hj zich
goederen, of t0t betaling van den bedongen bj het leger,maar slootspoedig vredemet

koopprjs.Jegenszjnen committentisenbljft
hj lasthebber, aansprakeljk voor de goede
vervulling van den aan hem opgedragen last,
en rekenpligtig omtrent alles,Wathj voor

de Marcomannen en Quaden,om naarRome
terug te keeren. Zjne wreedheid,die zoover
ging, dat hj vreedzame burgers op straat
doodde ofverminkte,openbaarde zicllvooral,
hem heeftuitgegeven en ontvangen.De C.is toen een aanslag op zjn leven ontdektwas,
nietpersoonljkaanspmkeljk voorhetgeenvan welkezjneeigenezusterI4%eillahadberaamd.
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Daarbjkwamendeschandeljkstelosbandigheid dering van 21 Episcopaalsche godgeleerden en

en degrootste verkwisting.om in deze laatste evenzoo vele Presbyteriaansche zamen te roete voorzien werden de rjkste Romeinen om pen, ten einde den inhoud van dat boek aan
het leven gebragt,de belastingen verhoogden een gezetonderzoek te onderwerpen.00k hier
de staatsambten verkocht. Door geschenken was men niet eenstemmig, zoodat ten slotte
aan hetvolk en doorschitterende spelen werd deConrocatie(devertegenwoordigingderEngel-

deschatkistn0g meeruitgeput.Daarhjtrotsch sche geesteljkheid)over dewjzigingen moest
pzeontstaan,
was op zjne ligchaamskracht,vertoondehj beslissen.De uitgave,op dezew zich als Herades (Hercules) met een knods is in 1662 door hetParlementbekrachtigd en
heden ten dage het geldige wetboek der
gewapend en in eenleeuwenhuid gewikkeld; n0g
Anglicaansche Kerk.Nietten onregte zegtmen

Ja,men meldt,dathj ;35maalals zwaardvechter (gladiator) is opgetreden, waarvoor
hj zich telkens eeneaanzienljkes0m uitde
schatkistlietuitbetalen.Hetbestuur desrjks
liethj overaan zjnegunstelingen.Toenzjn
moordlust klom enhj zelfsvoornemenswas,
zjne bjzitMareo,den praefectLaetns,bene-

van het ncommon prayer book'',datheteene
gewenschte eenheid mist, doch dit gebrek is

aan de wjze van zjn ontstaan te wjten.In
delaatstejarenheeftlordEburyinhetHoogerhuis meermalen voorstellen gedaan, om het
van de noodeloozeherhalingen enz.tebevrjvens Ecleet'as, den Oppersten ambtenaar van den.DeBisschoppeljkeKerkinNoord-Amerika
het paleis,om hetleven te brengen,zorgden gebruikt eene afzonderljke uitgave van dit
deze voor hunne veiligheid door hem vergif boek , die slechts in zaken van onderget0e te dienen, en toen ditniethielp, lieten schikten aard van deEnyçlscheafwjkt.

zj hem door een zwurdvechter worgen (31 Com mune van Parus (De)isde naam
December 192). De Senaat verklaarde den van de sodalistisehe yartj,die zich tegen
man, te voren als een god gehuldigd, een

het einde van de Dultsch-Franschen 00rl0g

Com m oner is in Engeland ieder,dieniet
t0t de nobility, dat is t0t de leden van het
Hoogerhuis behoort.Zelfs zonen van pairsbehooren er toe, hoewelmen aan die van hertogen en markiezen en aan de oudste zonen

blikeinsch bestullr t0t den 29sten Meiduraanvolgende wist te handhaven.Haar nM m herinnerde M n de dagen van hetschrikbewind,

universiteiten te Oxford en te Cambridge.

mate van zelfstandigheid geven,en door ver-

vjand van den Staat,en men k0n zjn ljk door den opstand van 18 Maart 1871 m eester
nuuweljks onttrekken aan de woede des maaktevan dehoofdstad van Frankrjk en er
volks.
zich in haren strjdtegen hetgematigd reputoen Lyon den naam droeg van pLa commune
aFranchie'',en zj zocht in veleopzigten de

van graven uitholeljkheid den titelgeeftvan maatregelen van demannen dergrooteOmwenlord. Volgens het Engelsche regt vormt de teli
ng na tevolgen.Haarhoofddoelwaseene
commonalty aldaar de tweede klasse van den vernletiging der centralisatie, die Frankrjk
burgerljken stand;zj vervaltechterineenige gedurendehetKeizerrjk vreeseljkbeknelden
onderdeelen.
Een gentleman-eommoner is gepjnigdhad;decommune-mannenwildenaan
een student van den tweeden rang aan de de gemeenten (communes)degrootstmogeljke
Common prayer (B00k 09 isde naam eeniying diergemeenten eenefoedemtieve revan deEngelscheKerkeljkeagenda.Datboek publlek stichten.Men moethen dusniet verwerd in 1548 door een comité der voornaam- warrenmetdeeommunisten(zieCommunismws);
ste bisschoppen en godgeleerden onder het hun denkbeeld wasongetwjfeld beter dan de
voorzitterschap van Cranmer vastgesteld en wjze,waarop zj het zochten in tevoeren,
door het Parlem ent bekrachtigd. M en hield en het isgelukkig,dateene volksbeweging,
zichdaarbjhoofdzakeljk aandeR.Katholieke waarin het schuim der wereldstad gemengd
liturgie, doch de veldwinnende H ervorming was, zich enkelt0t deze bepaalde.
m u kte eene herziening dier bepalingen noodReeds gedurende het beleg hadden deroode
zakeljk.Zj geschieddein 1552,en toenwerd republikeinen m eermalen pogingen gedaan,om
de toediening van hetsacfamentdersterven- zich meester te maken van het stadhuis en
den,hetlezen dermissen voorde dooden enz. hetVoorloopigBewind teverjagen.Ditlu tste
weggelaten. Onder de reqéri
ng van koningin w erd echter gesteund door het leger en d00r
A tvïcwerddeLatjnscherltusw ederingevoerd, hetgrootste gedeelte der Nationalegarde.Doch
doch toen E lizabetk dentroonbeklom verkreej toen deze genoodzaakt waren,om den intogt
hetBook ofcommon prayermeteenigewjzl- des vjands in Parjs te gedoogen, - toen
ging dooreene Parlementsactevan 1559nieuwe de verkiezingen voorde NationaleVergadering

geldigheid.Het bevredigde op dat oogenblik in conservatievengeestuitvielentja,denterugdebehoeften derverschlllendepartjen,zoodat keer derm onarchie schenen tevoorspellen,zelfs de R.Katholieken de godsdienstoefening

toen het herstel der orde dtlizenden van hun

bjwoonden in de Anglicaansche Kerk. Ten brood beroofde, die van de wanorde geleefd
tjdevan JaeobnsI eischteechterdestrgdmet hadden, zoodat zj door arbeid in hmzonderde Puriteinen eene nieuwe herziening der liturgie,en daarvoor werd eene vergaderinggehouden in Hampton-court.Daar men hetniet
eens k0n Tvorden,maakte de Koning eigenmagtig veranderingen in hetBook ofcommon

houd zouden moeten voorzien en de huur
toen was het
hunner w oningen betalen,
V00r de leiders der soci
alistische partj niet

moejoljk,hetvolk opterujenenonderv00rwendsel,dat de Republiek in gevaar was?de

prayer,en latervolgdeKarelIzjnvoorbeeld. Nationale gardederarbeiderswjkenBellevllle,
Karel 11 achtte het echter beter,eene verga- Lavilletteenxontmartre,aanwelkeJulesFl*re
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onvoorzigtigljk dewapenshadlatenbehouden,
in opstand te brengen.
ReedsbjdenintogtderDuitschersinParjs
(1 Murt) had de Nationale garde eenigzins

der stad metelkander in verband te brengen
en zich van de forten Issy en Bicêtre meester
temaken.TevensvaardigdehetCentraalComité
eene proclamatie uit,waarin hetde Regéring

voorzien,- naar men zeide,om den vjand
binnendegesteldeperkentehotlden,doch eigenljk om zich t0teen oproervoortebereiden.
Eene opropping van generaal AltrelledePalacommandant van Parjs,om die toe-

het volk opriep, Om zich ter reddlng der
Republiek om het Comité te scharen. Een

eene dreigende houding aangenomen en hier
en daarbarricadesopgeworpen en van geschut

beschuldigdevanplannen,om Frankrjkweder

onder hetJuk der monarchie te brenyen,en
ander manifest(20 Maart)bevatte,benevens

den herhaalden eischjdat de Nationale garde
hare bevelhebbers z0u raogen kiezen2 de veraeweging vOlstrektnletgerigt
rtlstingen te staken, was vruchteloos. Thiers klaring,dat de l
beschouwde de geheele zaak als een waan was tegen den buitenlandschenvjand,voorts
van het oogenblik,als een stroovuur,datvan eene uitnoodiging aan de departementen,om

zelfverbranden z0u,zoodathj haarmettoe- afgevaardigden naarParjstezenden,teneinde
gevendheid behandelde in plaats van haar in de republiek op een hechten grondslag tedoen
het opkomen met kracht te onderdrukken. verrjzen.AandezeOproepingwerdechterniet

Juist daardoor klom de vermetelheid der on- voldaan.Intusschen kwamen behalvedenMontruststokers;zj overrompelden des nachtsde Valérien)door regéringstroepen,en denoordewachtposten, noodzaakten kleinr afdeelingen ljke forten, door de Duitschers bezet, alle
geregelde troepenjde wapens neerte leggen, versterkingen rondom Parjs ill handen der
braken de gevangenissen open, en haalden opstandeûngen, en de vrienden der orde ill
geschut en munitie van de wallen.Daarmede de stad waren m agteloos.
bouwden zj opdenMontmartreeellverschanst Men ging over t0t hetkiezen van een gekamp,vanwaareen onbekend centraalbewind, meenteraad? en daar de tegenstanders der S0bljkbaardoor BlanqId bestuurd,zich a1seene cialisten zlch van de stemnzing onthielden,
vertegenwoordiging der Nationale garde 0p- viel de keus op Blanqui, F:JI Pyat, Assy
wierp, in eene proclamatie de Regêring te (eenhoofdleiderderInternationale),Deleselwze,

Versailles van partjdigheid beschuldigde cn Tt
UCAt
IJGrousset,AezzliApc/lt/br/,VidorJfiwp
eischte,dat de Nationale garde voortaanzelve en den schi
lder Courbet,van welkeRool
tefort

hare bevelhebbers benoemen zou.Een adres, en Vietor A f'wp weldra hun ontslag namen.
t0t dit einde in omloop gebragt,was weldra Diegemeenteraad,de Commwnegenaamd,werd
van eengrootaantalnamenvoorzien(16Maart). den 27sten Maart op hetstadhuisgeïnstalleerd.
Thans eerst begon de Regéring aan erstige Den volgenden dag verscheen het glournal
maatregelen te denken,en Thiers verklaarde, oëciel de la Commune de Paris'',waarin de
dathj geweldmetgeweldkeerenent0telken benoemingen van onderscheidene commissiën)
prjs de orde herstellen zou.GeneraalVinoy zooals t0tvervolging van verdachte personen
werd belast met het dempen van het oproer. en het ontslag van onbekwame ambtenaren,
In den nacht van den l7den op den 18den t0t de verlenging van den vervalt
jd van
M aartmaaktenderegéringstroepenzichm eester wissels en de gedeelteljke kwjtscheldlng van
van den M ontm artre,en 40 gevangenen vielen sedert 10 October verschuldigde huur,werd
daarbj in hunne handen.Naauweljksechter afgekondigd.De Nationale garde behield haar
wasditte Belleville bekend,toendeNationale soldj,en t0tdekkin: derkostenontnam men
garde vandaar in digte drommen derw aarts aan de Bank eerst e
'én en daarna 3 millioen
snelde en de regéringstroepen verjoeg, van francs.De organisatie der artillerie werd aan
welke sommigen zich met de aanvallers ver- Dural, die der cavalerie aan Bergeret,en die
broederden en anderen m et achterlating van der infanterie aan Henry, later aan Clnseret
eenige m itrailleusesop dovlugt gingen. Vinqy opgedragen. Het Centraal Comité, dat naast
deed versterking aanmlkken, doch herhaalde de Commune wasbljvenbestaan,zorgdevoorts
vruchtelooszjneaanvallenopdenMontmartre, in hetalgemeenv00rdekrjgs-aangelegenheden.
Reeds den zden April achtte de Commune
terwjl het aantal overloopers op zulk eene
groote schaal toenam, dat de strjd weldra zich in staat, om aanvallenderwjzetewerk
ten gunste der opstandelingen uitviel.Twee tegaan.Zjwildederegéringstroepentenwesten
dappere generaals van Vinoy werden door de derstad vernieti
gen,de regêring en deNatiohunnen verlaten, door de communalisten ge- nale Ver
gadering teVersalllesopheFen en de
vangen genomen en terstond doodgeschoten, organisatle van een nieuw leger aldaarverhin-

nameljk Tltomasen Leeomte.

H et Oproer, ddbr de algemeene ontsteltenis
gesteundjroldea1seen breedestroom voorwaarts
naar het stadhuis, plantte er de roode vaan,
omgaf het gebouw metbarricades en breidde

deren.Deeerstegevechten bjPuteaux,Courbevoie en Neuilly hadden echter voordeC0mmune-mannen geene gunstige uitkomst, daar
het vuur van den Alont-valérien hen drong,
Om m et groot verlies terug te trekken.

zich vanhier krachtig uit.Terwjl Vinoy met Eene andere afdeeling,die aan de zuidzjde

om streeks 10000 m an,die hem getrouw geble- onderdebeschermingderfortenIssy,Vanvres'en
ven waren,terugtrok achterde Seineen bjde M ontrouge een uitvaldeed,werdmededoorde
brug te Sèvrespost vatte,om Versaillestegen regéringstroepen teruggeworpen.00k den v0leen onverhoedschen aanvalder opstandelingen genden dag op de hoogte van Châtillon en bj
te beveiligen, haastten zich deze, om door M eudon waren deopstandelingennietgelukkig,
een netvan barricades devoornaamstepunten terwjlzjdaarentegeneenigevoordeelenbehaal-
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den btj Neuilly.om dezebelangrjke positie afpersingen Y7aren Mn de orde Van den

werd dagenenwekenmetgrooteverbittering en dag.Er werd beslag gelegd op de goederen
afWisselenden voorspoed gestreden.De Versail- der regéringspersonen, die zich te Versailles
lers waanden,datzjhaarden idenAprilvoor bevonden, en saen gebruikte1 de eigendomm en
goed veroverd hadden?doch moesten haarlater van kerkent kloosters en instellingen als die
w eder ontruim en.
der Natie.Hetwoesterepeupelplunderdede
Inm iddels was de m aarschalk M ae-M ahon heiligdomm en en Ontheillgde ze op eene schanbelast met het Opperbevelover de regérings- deljkewjze,- alwiedewapenskondragen,
troepen,diedooruitDtlitschlandteruggekeerde werd in nieuwe bataljons ingeljfd, terwjl

krjgsgevangenen aanzienljk warenversterkt. beschonkene benden uit de arbeiderswjken
Hj ging op eenemeerstelselmatigewjzete naardevoornaamstegedeeltenderstadtrokken,
werk, plaatsto zjne troepen in een driehoek, 0DR er zich Van geld 0n levensmiddelen te
waarvandeMont-valêrienhetcentrtlm ,Clamart voorzien en allen op te sporen,die zich aan
0n Châtillon den regter-en Cotlrbevoie den de di
enstwilden onttrekken.Bj dezerooftoglinkervleugelvormden,terwjldereservezich tenspeeldendepDamesdelahalle(deParjsche
te Versailles bevond, en trok nu langzaam , vischwjvenl''eene afschuweljke r0l,en de
maar met vastheid voorwaarts.Hj schogfde verwarringwerdn0gvermeerderddoortalrjke
artillerie vooruit naar de Porte Maillot en vreemdelingen,die erkwamen strjden Onder
deed haar Yverken op een gedeelte van de de vaan der Sociale Reptlbliek.
westeljkevoorstad(totaandenArcdel'Et0ile), In de tw eedehelftvan AprilhadM ac-zY alton
terwjlde infanterie naar hetBoisde Botllogne meerdan 1Q0000 strjdbaremannenbjeen,en
Oprukte en zich ten zuiden der stad zoo ver daar de krjgsmagt der Commune,die zich
uitbreidde?dat zj,na bloedige geveehten bj ten zuiden voldoende gedektw aande door de
Villejuif,ln de gelrgenheid was,om defbrten forten, in het westen was bjeengetrokken,
Montrouge en Bicetre stormenderhand aan te maakte hj zich gereed,om Parjs aan de
tasten, 'tgeen echter telkens mislukte.Zelfs zuidzjde aan tetasten.Hetgelukte hem dan
deed de Nationale garde der Commune in die 0ok) om in het begin van Meizich m eester
xigting zeer goed geslaagde uitvallen,die ech- te maken van het fortIssy.
ternaar de zjdevan den Mont-valérien min- Nogmaals deed de Commtlne een beroep op
(1e departementen,om hare beweging te ondel'der voorspoedig waren.

Bj dien hagcheljken toestand werden
vanwelgezindezjdepogingenaangewend,om
t0t een vergeljk te komen. Eene deputatie
tlit den handelstand van Partjs verscheen te
Versailles. De Commune stelde t0t eischen,
datParjsmethetdepartementderSeinevoortaan eene zelfstandige gemeente z0u vormen
met een onafhankeljk zelfbestuur en geene
andere k'jgsmagt dan de Nationale garde;
diegemeentezou voor'toverigemetFrankrjk
verbonden bljvenendaarmededeooxlogslasten
opbrengen. Thiers verklaarde, dat zulk een
eischvoorgeenevervullingvatbaarwas:Parjs
moest zich onderwerpen aan de kortte voren
door de Nationale Vergadexing aangenomene
gemeentew et, die het benoem en van m aires
in steden van meer dan 20000 zielen aan de

regéring toekende.llj was echter bereid!om

aan de opstandelingen,behalve aan de mlsdadigers, vergiffenis te bezorgen, en zelfs aan
de Nationale garde n0g eenige weken llare

steunen.Reedsden 19denAprilhadzjhaarprogrammabekend gemaakt,enzjbedoeldediensvolgenspde opheëng van hetgezag dergeeste-

ljkheid,van demilitairedwingelandj en van

dat der ambtenaren, hetophouden van (
le
uitmergeling deslands,van het beursspel,van
den alleenhandel en van de voorregten, die

de oorzaken waren van de slavexnj en van

den ellendigen toestand derlagerevolksklasse.''

Volgens dat programma zou Frankrjk een

Verbond van zelfstandigegemeenten''vormen,

diedoorzelfgekozeneqemeenteraden geregeerd
w erden en afgevaardlgden zonden naar een
centraal parlement, dat over de algemeene
belangen des landsberaadslagenzou.Daarnaast
bevatte het eene sodaal-comm unistische bepa-

ling in de nietzeerduideljkewoorden:rEI
'
zullen gepaste maatregelen genom ellw orden,
om den eigendom naar de eischen van het

oogenblikp
v'den wenschderbelanghebbenden en
de verkregene ûndervindingenmeeralgemeente

soldj te laten behouden.Daarmen hetechter maken.''Doch ook die oproqinrvondweinig
niet ééns kon wordent ontvlamde de strjd bjval,en waarzj bj deSoclallstenteLyon?
Marseille, Toulouse enz.eenige opschudding
metnieuwe heftigheid.
De toestand der stad w as hoogstellendig. verwekte,w erd de kalmte door de bevoegde
Handelen njverheid stonden stil,en deCOm- magt spoedig hersteld.
munebegon meer en meerophetSchrikbewind
Terwjl voorts de Commune hare sterkten
van 1793 te geljken.Hare gematigde leden vôör de poorten van Parjs langzamerhand
namen hun ontslag,en somm ige,zooals A ssy verloor,klom daarbinnen dewanorde,ja,zelfs
en Clnseret,werden van verraad betichten in detweedrajtdergezagvoerdersm etelkendag.
hechtenis genomen. Dit l0t viel voorts ten Een Comite de salut public woedde op eene
deel aan vele vreedzame personen en hooge meêdoogenlooze wjze tegen allen, op wie
geesteljken,zooalsDarboy,aartsbisschop van slechts eenigeverdenking viel,en innavolging
Parjs,terwjldeCommunebepaalde,datzjals van 1793 ontstond ook een Comité de surete'

gjzelaarszouden dienen,om achtereenvolgens générale,diede Communeterzjde stond t0t
te worden doodgeschoten,indien men te Ver- hethandhaven derorde.Doch devertwjfeling
saillesvoortging methetfusilléren derkrjgs- der Commnne-mannen vervoerde hen t0t de
gevangen commune-mannen.Huiszoekingen en
V.

geweldigste uitspattingen.Hetgoud en zilver
38
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der kerken werd nM r de munt gebragt, de opstand vooraldoor de Internationale isvoorVendâme-zuilplegtig omver gehaald)het huil bereid en bevorderd.Duizenden zjn daardoor
van Tl
dersafgebroken en dechapelleexpiatoire diep ongel
ukkig gewoxden, zonder n0y de
van Lodewj;k XVI verwoest.
duizenden te rekenen,die,Op lastderregering
Intusschen rukten de regéringstroepen in in den kerker geworpen, voor de militaire

hetzuiden enwestenonophoudeljkvoorwaarts.
Zj verdreven de opstandelingen uitVanvres
en Montrouge,overschredendeSeineen schoten
een bresin de wallen (20 Mei).0p denzlsten
Meideden deParjzenaarsonverwachtdewitte
vlag wapperen, en de regéringstroepen, die
t0thunne verbazing de wallen verlaten en de
belangrjkstepoorten onbezetvonden,trokken
den Qzsten Mei van verschillende zjden in de
stad. De verdedigers der Commune hadden
zich gedeelteljk achterbarricadesverschanst,

die spoedigbezweken,en gedeelteljk op den

Montmartre versterktjdie reedsdenvolgenden
dag stormenderhand werd veroverd.Een groot
aantal opstandelingen, een wanhopigen weêr-

stand biedends,werd over de kling gejaagd

of gevangen genomen, doch een gedeelte ontkwam naar het binnenste gedeelte der stad.
en maakte zieh achtereen goed aangelegd en
wèlgewapend stelsel Van barricades tusschen
de Tuilerieën en het stadhuis t0t verdediging
gereed.M ac-Mahon deed hetden24stenMeiom-

regtbanken moesten verschjnen,die den 7den
Augustus 1871 hare zittingen openden.
Comm unéros ofZonen ran Padilla (één
van de opperhoofden derCastiliaansche lique
tegen Karel Tz
A) is de naam van een gehelm
genootschap?hetwelk tegenheteindevan1521
ln SpanjetlltdatderVrjmetselaarsontstond.
Een gedeelte der leden had reeds te voren
t0t de Carbonari(zieonderdezen naam)behoord.DaardeVrjmetselaarsmeerdoordrongen waren van een constitt
ltionêlen geest,
werden zj weldra overvleugeld doordeCommllnéros, die als voorstanders der volksheerschappj Optraden.Ballesteros en Romero Alulntewaren hunneeerste opperhoofden.Reeds
'
ln 1821 hadden zj te Aladrid eene Junta en
in iedere provinc,
ie een provinciaalbestuur.In
hetvolgendeJaartelden zj 40000ridders,en

men verzekert, dathun aantalt0t 70000 geklommen is.Er kwam eenigetoenadering tusschen hen en de Vrjmetselaars,die echter
door 00n0 nieuwe verwjdering achtervolgd
singelenenaangrjyenyenlangzaamnamende0p- werd, toen dool' den invloed van laatstgestandelingen de wpk,hunterugtogtdoorbrand- noemden in 1822 het ministérie San-M i-gnël
stichtingmetpetröleumbommendekkende.W e1- Ontstond, hetwelk echter het volgendejaax
dra Btonden de Tuilerieën,hetPalaisRoyalen vervangen werd door een ander, aan welks
hetShdhuisinvlammen,terwjlhetLouvre(met hoofd zich de communêro I'lorez #'.& /rc#J
uitzonderingvaneenpaviljoenenvandebelang- bevond.Metdezen deed de Koning zjnintogt
rjke boekerj)en de kerk La Madeleine door in Cadix en Sevilla.Na de tweede Restaurade brandweer werden gered.Voorts werd n0g tie werd dit genootschap opgeheven,doch het
een grootaantalgebouwen door deCommune- heC
eftwaarschjnljk noggeruimen tjdbestaan.
mannen in deasch gelegd,zooalshetPalaisde
om m unl noemt men een aantalgem eenJustice,hetPaleisvan dePrefectuurderpolitie, ten in hetnoorden van Italië,bj degrenzen
van de Rekenkamer,van den Styatsraad,en van Tyrol,w ier bewoners,zooals uit taal en
van hetLegioen van Eer!hetThéatrelyrique, zedt)
n bljkt, van Duitschen oorsprong zjn,
hçtThéâtre delaporteSalntMartin,hetEntre- nameljk de Tredecic- -lzlïVeronesimetompn
ot, den Grénier d'Abondance,de Bank van streeks 10000,- en de Sette Co-pazlïVicenti
leening,hetMuséum vandenJardin desPlantes, met 35000 zielen.Beiden vorm den w eleer gedeSalpetrière,velemagazjnen,benevenseen m eenebesten.
aantal kerken en kloosters.N0g ontzettender
Com m unicatie, afkomstig van het Ladan deze verwoestingen w aren de gruw elen: tjnsche woord commwnicatio,beteekentin de
W M rM n zi
ch de door wanhoop totrazernj eerste plaatseene mededeeïixy,en men spreekt
vervoerde Commune te La Roquette - haren dan ookvaneenehl
- eljjks-communicatieenz.
,lutsten zetel- schuldig maakte.Dââr wer- en in de tweede plaats eene rerbinding,wes-

den dederwaarts gevoerde gjzelaars,waaron- halve men dikwjls het woord communieatiederzich00kdeaartsbisschopvanParjsbevond, 'lne.gezlvoorverbindingswegen gebruikt.Indezen
op eenelaaghartigewjzevermoord.Datwas zin bezigtmen hetvooralop krjgskundiggede laatste stuiptrekking der Commune.Den bi
ed.Hler spreekt men van eenestratqqiselte
28sten Meiwerden de Buttes Chaumont, wer- ctl--lsïcc/l,nameljk deverbinding van een
waarts ztj zich teruggetrokken had,doorde leger te velde met zjne basis,- van eene
genemals Ladmiraulten Douay ingenomen,en tactiselte cpzlzzlf
zpïcldie,nameljk deonderlinge
den volgenden dag hetoverschotte Vincennes
gevangen genomen.De meestehoofdleidersen Onder deze de dol-koene generaalDombrowski- was gesneuveld ofin de magt der
pverwinnaars; alleen Pyat en Grousset ontsnapten.W ie nietaanstondsdewapensnederlegden,werden doodgeschoten.Nu volgden er
huiszoekingen en inhechtenisnem ingen.DegevondenebrandstoFen wezen op hetvoornemen

verbinding tusschen verschillende legerafdeelingen, - alsmede in de versterkingsktlnde,

ven, - en het is tevens gebleken, dat die

gelaten tot de gomeonsohap der geloovigen.

hierbj doelendeop verbindingvanvestingwerken d00r opene of bedekte wegen,bruggen
enz-,en op die van belegeringswerken onder-

ling doorlooygraven.
Com m unle,afkomstigvanhetLatjnsche
woord communio (gemeenschap),beteekent in
de Christeljke Kerk gewoonljk de avondderCommune-mannen,om bjhunnenederlaag maalsviering,omdatzj,diedaaraan deelnede geheele stad aan verwoesting prjstege- men (deeommunieanten),daardoorworden toe-
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Daarom wordtverwjdering uitdekerkeljke dom en de wetenschap rert
ollig,- enomt
ht
gemeenschap metden naam van eœeommnnoatie landbouw enhandwerk in smenschenbehoeften
bestempeld.
voorzien,moesten allen zich daarop toeleggen,

Com m unism us ofyoederengemeenschap is terwjl hettjd wasom de grootesteden,als

in de ruimste beteekenis een verzet,gegrond

opgeljkheidvanregten,tegenhetdenkbeeldvan
bjzonderen eigendom ,alzoo tegen den grondslagderEurope
'schemaatschappj.Do0rdatverzettegenpersoonljken eigendom onderscheidt
hetzichvanhetSoeialism'
lts(ziealdaar),hetwelk

uitwassen eenerziekeljkemutschappj,teverwoesten.00k in deopleidingderjeugd mogt
geen verschilwezenenzjmoestzichenkelt0t

het onmisbare bepalen,en eene gestrenge censuux diende de drukpers binnen de grenzen
dezer reptlblikeinsche beginselen te beperken.

slechts eene andere verhouding verlangt van Eindeljk moest, om alle ongeljkheid van
kapitaalen arbeid de beide factoren derpro- bezi
ten genotteverhoeden?eeneuitdeelingy
ductie,enalzooslechtsmiddelljk eenzekeren commissie worden ingesteld.''Eeneuitgebrelde
invloed zoektuitte oefenen Op de verdeeling zamenzwering in dien geestwerd in 1796 ontdekt;de hoofdleiders kwamen in handen der
van den l'
jkdom.
Het is niet te ontkennen, dat men in de justitie, sommigen van hen werden gedeporgeschiedenis der Oudheid hier en daar een teerd,en Baboeu.fen Dartltl verloren in 1797
strevennaarCommunismusontdekt,bjvoorbeeld het hoofd op de gtlillotine.
in Sparta, waar hetindividu zich oploste in
Gedurende deroemrjke overwinningen van
den Staaten deze wederom de verzorgerwerd het Keizerrjk trad hetCommunismus op den
van allen, alsmede in den kring der eerste achtergrond, doch na de Restauratie begon
Christenen te Jerusalem. De oorsprong van het eenigzins te herleven in de stelsels van
het nieuwere Communismus moetmen echter k%t.&zzlpz
len Fourier(zieonderdeze namen).
zoeken in de groote Fransche Omwenteling, D e leer van die m annen vond vooral ingang

diebehalverrl eid enbroederseltap ookyel# - bj de lagere klassen,dic niets te verliezen

heid in hare leus voerde.Men vergenoegde er hadden, en kreeg na de Jl
llj-omwenteling
zich nietmede,dat woord op tevattenin den (1830)meervrjheid.Langzamerhandklom het
F
ezonden zin/van yelI
jkl
teid'
ppprd6'
?
zz/,neen, verzet tegen delf eigendom en tevens tegen
ln de voorregten, die de ontwikkelden zich hetkoningschap,en hetbleek bjden Opstand
ltibestuurd,
juistdoorhunneontwikkelingverworvenhad- van 1839, door Barbès en Blanq'
den, wilden de onontwikkelden zonder die dat men door afschaëng van den eigendom
ontwikkeling deelen,nietbedenkende, datde een nieuwen toestand van zaken wildo schepkloof tusschen die beide klassen onmogeljk pen.Debegeerte desvolksnaarminderarbeid
doorhetwoordgelî
jklteid,alsdooreen magt- en meer genot werd evoed door raannen als
Cabet?d1eaanhetcom munistisch
woord,kan worden gedempt.Juistomdatzj,
die arm van goed en van geest in hetsljk verlangen naar geljkheid een godsdienstigen
der vernedering Omwentelden,door het ruwe grondslag zochten te geven.Lolbis .pltzzlc,die

gewelddeteugelsderheerschappj veroverden, de vrje mededinging als eene oorzaak der
baarde de revolutie devreeseljkegruwelen, ellende des volksbeschouwde,sprak heteerst
diehal'e edele beginselen schandvlekten.
in de tjdschriften rLeb0n sens''en rRevue
Een jverig en welsprekend vertegenwoor- du progrès''van eeneorqanisatiewt
zl.den tv-

diger van de geljkheid wasBaboel
f die in beid,d1e aan den njveren werkman reytz0u
het blad rLa tribune du peuple''en in zjn doen wedervaren, weshalve hj de stlchting

geheim genootschap de opheëng prediktevan voorstelde van Nationale werkplaatsen. Het
den persoonljken eigendom.Door zich te ver- Communism usverkreeg echter eenenieuwe gebinden metderepublikeinschepartjvan1793, daante door het boek van den geleerden en

verkreeg de zjneeenaanmerkeljken invloed, scherpzinnigen Proudlton,getiteld:rolle'est-ce
en een door hem in 1796 bew erkt manifest que la propriété (1840)'',waarin hj t0thet

bevatte de volgende comm unistische beginse- besluit kwam , dat de eigendom eene exploileu: ,,D e natuur heeft aan ieder m ensch het- tatie was van den zwakke door den sterke,
zelfde regt verleend op het genot van alle en de gem eenschap van goederen eeneexploigoederen,- hetdoelvandemaatschappjisde tatie van den sterke door den zwakke,w es-

verdediging der geljkheid, die door de mag- halve hj'beide afkeurde.Hoewelhj hetbezit
tigen en slechtgezinden gedtlrig wordt aange- van eigendom , door arbeid verkregen,noodtast, - niem and kan zich,zonder m isdadig zakeljk achtte, uitte hj de stoute spret
lk:
te worden,aan den arbeid onttrekken,- ar- Eigendom isdiefstal'' en gafdaardooraan de
beid en genot zjn geljkeljk bestemd voor Communisten nieuwe kracht. Toen verscheen

allen,- in eene wèl-ingerigte maatschappj hetyeschriftvan .pMppcz
roffi over dezamenmogen geene armen ofrjken zjn, rjken, zwenng van Baboet
f dat nietweinig mededie hun ovel
-vloed nietwillen afstaan tennutte w erkte t0t den reeds vermelden opstand van
der behoeftigen, zjn vjanden desvolks,- 1839, en schoon deze onderdruktwerd,ontniemandmagdooropstapelingvanrjkdommen kiemde hetllitgestrooide zaad in hetslib der
anderen van hetnoodige berooven,- en het laagste volksklassen.Erontstondeenersociété
onderwjsmoetvoorallentoegankeljkwezen.'' de travailleurs égalitaires'',en de communisti-

Die beginselen zjn later doorBuonarottiOp sche leer vond hare organen in hettjdschrift
deze wjze Ontwikkeld: rMen had zich niet )L'humanitaire''en in hetLyonsche dagblad

te bekreunen Om het verledene,- men vond nLe t
ravail''.De stichters van yenoemd tjdeene regéring,eenStaat,eene Kerk,deneigen- schrif
l stelden de volgende beglnselen vast:
38*
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XEr xaogt geen onderscheid Tvezen in szaaak
en neiging,- hetmatérialismusmoestworden
vexkondigd, - men moesthet huisgezin 0pheFen, omdat hierdoor bepaalde neigingen
ontstonden, die afbreuk deden aan de algemeene broederliefde,- men moesthethuwe-

ljk afschafen, omdat hetden persoonljken

eigendom huldigde,- schoone kunsten mogten alleen t0tuitspanning na den arbeid dienen,- de w eelde en de groote steden m oest
men vernielen,- en elke gemeente moest,

regte ljn,door orgakisatie van den arbeid,
door een. progressief belastingstelsel enz.de

toestand van geljkheidvan bezitworden ingeyoerd.''

UitFrankrjk sloeg hetCommunismusover

naar de Belgische en Spaansche labrieksteden;
het had invloed Op de volksbeweging in En-

geland (zie Cl
tarta)tel
1 versyreidde zich in

den Elzas en Ook hier en daarln Duitschland.

Eindeljk brak in Frankrjk in 1848 de Februarj-revolutiel0s,endeCommt
lnistenreken-

metbetrekking t0tdenjverheid,bel
astwor- den ket oogenblik gtlnstig,onzhunne leert0t
den met eene bepaalde taak.'' Hierbj werd hervorming der maatschaypj in toepassing te
dus rekening gehouden met de sterk ontw ik- brengen.Dochjuistdemlsluktestichting van
keldenjverheid,terwjlBaboe'
a
.fbj denland- Nationale werkplaatsen (Atéliers nationaux)
bouw wasbljven staan.W j zien hen voorts bereiddeaanhetCommunismusvanFrankrjks
wjzen op de organisatie van den arbeid en hoofdstad in Junj van datJaareenebloedige
in het strjdperk treden tegen het huisgezin nederlaag.Op het gebied des geestes keerde
en het huweljk.Ditvond echterafket
lring Proudlton zjn tweesnjdend zwaard in hetgebj hetmeerendeelderwerklieden,en uitdeze schriftmconfessionsd'unrévolutionnaire''tegen
ontstonddepartjderReformisten,dierL'
Ate- alle scholen en stellingen van hetCommunislier'' t0t orgaan hadden,waarvan Albert,na

mus en Socialismus.Daarmede nam de bloei-

deFebruarj-revolutiesecretarisvanhetV00rloopig Bewind,eenderjverigstemedewerkers
was.Zj betoonden zich voorstandersvan een
gemeenschappeljken arbeid met eene doelmatige verdeeling der opbrengsten,
van
eene gemeenschappeljke opvoedingt0tvernie-

tjd van hetCommunismuseen einde,vooral
daar de regéring van Lodel
vj;k Napoleon door

hethuweljk.
Op hen,die deze eenigzinsonbepaaldedenkbeelden koesterden,werkte nu Cabetmetzjn
boek rvoyage en fcarie (1840,2 dlnl''en
met een aantalvlugschriften,waarin hj aan
het Communismusduideljkervormen sc,
honk.
Hierdoor ontstond eene derde partj,dieder

heerschappjwederinhanden hadden,eischten
zjweleeneinrigtingvanzelfstandigegemeen-

eene waakzam e policie alle communistische

zamenspanninqen verhoedde en tevenszorgde

voor de ontwlkkeling van de stoFeljkewel-

vaart desvolks,zoodatde toestand derlagere
tiging van de verschillende standen,doch te- klassen aanmerkeljk verbeterdwerd.Toenzj
vens van dehandhaving van de heiligheid van voor korten tjd,als Commune-mannen, de

Icarische communisten.Deze verwierven aanhangers in hunne rcoùrs Icariens''of vergaderingen, w aarin voorlezingen gehouden en
hunne gevoelens besproken werden.De alge-

ten,maar de beginselen van het oudere COmm unism tls kwamen niettersprake.

In Duitschland, zooals wj reeds zeiden,

hadden zich de denkbeelden van hetFransche

Communi
bsj
mus desgeljks verspreid, doeh zj
vonden
de algeraeene beweging van het
Jaar 1848 geene bepaalde toepassing.Hieren
daarontstonden vereenigingen,waarinderaxbei-

dersvraag''behandeld w erd,doch men eischte

meen verspreide geloofsbeljdenis van Cabet niet zoozeerverdeeling van goederen a1shulp

bevatte de volgende.stellingen: rEr bestaat van den Staat.Deze sociale beraadslagingen
een weldadige oorsprong van alles,maar het waren intusschen Oorzaak, dat de bedreigde
isvoorhetmenscheljk verstand een jdelp0- middenstand de zjde der regéring koos en
gen,om t0tzjnondoorgrondeljk wezendoor alzoo aan deze steun gaf,Om dehand aan het
tedringen,- hethuisgezin enhethuweljk, roer te slaan en tevens de staatkundige reaca1s de beste vormen dergem eenschap van per- tie door te zetten.Tevens eehter is daardoor

sonen, moeten behouden bljven,- men be- bj de werklieden,vooralonderde leiding van
hoort de republiek in te voeren,en daarmede

gemeenschag van goederen, geljkheid van
regtenen phgten,alsook zooveelmogeljkvan
arbeid en genot.Hetgrondgebied des rjks
wilhj beschouwd hebben als een nationaal

Schqlze-Delitzselt,de geestvan associatie wakkttr geschud. Hierdoor Ontstond een ernstig

streven naarvrjheid van denarbeid,naaron-

belem merde productie, dat echter dool'een
verlangen naar algem een stem regtvoor en na
eigendom ;de btlrgersm oeten alle velden ver.. eene staatktlndige kleur ontving, en de bebouwen ,en na den oogst worden alle voort- moejingen van Lasalle,eensociaal-democraat,
brengselen verdeeld.Iets dergeljksmoet op leidden de arbeidersbeweging weder op den
het gebied der njverheid plaats grjpen.De weg van hetCommunismus.
grondslag der nieuwe Orde van zaken moet
Het Commt
m ismus is eene ongerjmdheid.
eene gemeenschappeljke en dus eene geljke Hetgoederenbezitiseengevolgvandenarbeid?
opvoeding wezen. Daar hj voor zjne leer en deze laatste kan men bj deverschillende

overtuiging vraagt,wi1hj hetbestaandege- vatbaarheid der menschen onmogeljk yeljk
slacht niet van den eigendom berooven oft0t maken.Verschilvan arbeid geeftverschllvan
den arbeid dwingen) zoodat het stelsel der loon,en verschilvan vljtdesgeljks.De dwagemeenschap van goederen eerstvoor hetv0l- li
ng derCommunisten isgeleyen ineenemisgende geslacht verbindend zal wezen.Lang- kenning van 'sm enschen indivldtlaliteiten van
zamerhand moest tevens door het afschaFen zjne vrjheid,Om zich doorzjnetalenten te
Van testamentaire beschikkingen buiten de verschaFen wathj verlangt,- eenemisken-
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ninq der wetten van voortbrenging en ver- maakt het klimaat er eenigzins ru&v, doch
brulk,- en eindeljk eene miskenning van de vruchtbaarheid van den bodenz is ervoor-

den Staat,die enkelregtszekerheid moetver- treFeljk.Te C0m0 aanschouwden Pliniî
a de
schaffen,maargeenszinsindenatuurljkeOnt- e/bzlmtpre, de pausen Clemens XIII en Innoeenwikl
keling derburgersmag ingrjpen aller- Jïl.sXI,alsmede Volt@hetlevenslicht,en van
minstom den luiaardte voeden methet brood laatstgenoemdeprjktUreen standbeeld.Reeds

ten tjdederRomeinen waszj eeneaanzienljke stad,diezich later bg herhaling in het
bezit eenervolkomeneonafhankeljkheid verbljdde,doch zich in de 15deeeuw onderwerte verbannen,- hetis zekel.,dathet geene pen m oest aan de hertogen van Milaan. In
tottkomstheeft.
1859 had Garibaldierztjn hoofdkwartier.
Com nenus is de naam van een beroemd
Het Meer ran Opwzp,Layo#i Como (bj de
vorstengeslacht van Romeinschen Oorsprong, Ouden Laeus .
rt
zrïf
4.
:),een derfraaisteItalidat van 1057 t0t 1204 den troon bekleedde aansche Alpenmeren, ligt ruim 200 Ned.el
van het Byzantjnsche rjk (zie onderdezen boven de oppervlakte der zee aan den voet
naam), en vervûlgens t0t 1461 dien van Tre- der Rhaetische Alpen en wordtgevormddoor
bisonde(zie aldaar),zoodathetgedl
zrendedat de Adda die er aan denoordpuntharewateren
tjdperl
t18 keizers,19 koningen en eengroot in uitsttn'
t,om hetaanhetzuidûosteljk uitaantalOnafhankeljke vorsten telde.Sommige einde bj Lecco weder te verlaten.De langleden vandatgeslachtonderscheidden zich door werpigemeerkom verdeeltzich bjhetgebergte
eenejverigebevorderingderwetenschap,z00- van Bellaggio in 2 armen,van welke de een
a1s Aleœilts I? die in 1081 keizer w erd,zich naar Como en de ander naar Leceo uitzjn zoon Isadk,die eene uitlegging schreef strekt, het vruchtbare landsehap Brianza 0ma uur gaans lang en
der gedichten van Homlr'
as,en zjne dochter vattend. Het meer is 10'/'
Anna Comnena,eene verdiensteljke geschièd- Op de breedsteplek n0g geen 11/zuurgaans
schxjfster,die in 15 boeken deregéringvan breed.Zjneoeverszjn metbevalligedorpen
haren vader en de zeden en gewoonten van en prachtige villa'
s bezaaid,die er zich aan
het h0fte Constantinopelop eene boejende de berghellingen op de schilderachtigstewjze
wjze gestshilderdheeft, Manuël,dcklein- half in het welige groen verschuilen, zich
zoon van A leœius,die eenl)uitgebreidekennis spiegelendin de zilveren watervlakte,terwjl
bezatvan degodgeleerdheid,wjsbogeerte en daaxachterbeYqtoppen terhoogtevanmeeridan
geneesktlnde enz.De laatste derCom nenussen, 2000Ned.elzlch verheFen.Aanhetnoordeljk
Darid genaamd, werd te Trebisonde in 1462 gedeelte van het M eer liggen op den linkermet geheelzjn gezin op lastvan M okammed oever Colico,Dervio,Belluno en hetbekoor11 om het leven gebragt.De beweringtdat ljkeVarenna,enopdenregteroeverGravedona
één hunneraan del dlod ontsnapten destam- en Menaggio.Hetschoonste uitzigtheeft men
vader van het geslaeht der Bonaparte's z0u t
)p de hooggelegene Villa Serbelloni bj het
wezen,isaan grooten twjfelonderhevig.In- reeds genoemdeBellaggio.Aan heteigenljke
tusschen is het bekend,dat een zekere Deme- Meer s'
an Como begroet men voorts op den
J'
rï'
ll,
s Comnenns bj het uitbarsten dergroote oosteljken oever Lezzeno,Caxeno en Torno,
Fransche onwenteling onder Condl diende,het en op den westeljken CadenabbiaenTremezzo
land verliet,bj zjn tel
mglteereenaanzienljk met de bekoorljke Tremezzina,den lusthof
iaargeld Ontving van Napoleon,en door Lode- van Lombardje,- voortsColonna,Argegno,
ln?
,
,k X F'
J
T.
J'
J'totmaarschalk en ridder derorde Brienno,Toxrigia,M oltrasio en Rovenna.Ook
.
van den H.Lodewjk benoemd werd.Hjstierf de Lecc,o-arm is bevallig en wordtsederthet
van den njvere.HetCommunismusmogev001'
den êên de goedhartige waan van den dag
zjn geweest,en voor den anderhetuitzigt
0ln zjnearmoededoorhetberooven derrjken

kinderloosop den 8sten September 1821.
Com o, de hoofdstad van eene -evenzoo

openen van denBergamo-Lecco-spoorweg door
stoombopten bevaren.T0tde merkw aardigste
genoemde provincie in het koningrjk Italië, villa's aan het Aleer Van Como behooren de

die op 491,: E) geogr.mjlbjna '/amillioen
zielen telt,ligtaan het zuidwesteljk uiteinde
van het Meer van Ctlmo in een bekoorljk
dal,omsloten doorbergen:die bjkanst0tden
t0p met oljven en kastanjeboomen zjn begroeid. Zj heeftrt
lim 24000 inwoners.O0k
thans n0g iszj doormuren en torensomgeven,en zjwerdte voren verdedigd dot
)rhet

Villa Vigonibj Loveno metfraajekunstgewrochten van Tltorwaldsen en anderen,- de
Villa Giulia, het eigendom van den Koning

van België,met sierljke tuinen,- de Villa
Melzimett'
raajefresco'senpraehtiyetuinen,deVillaCarlota (voorheen Sommarlva)?in 1843

aangekoelht doorprinses M arianne der Ne&rlanden en sedert 1855 in het bezit van haar

thans vervallen kasteel Baradello.Men vindt schoonzoon, met heerlgke kunstwerken van
er 13 kerken,en deprachtige domkerk isvan Tl
torwaldsen en Canorat- de Villa Pliniana
marm er Opgctl.okken, voorts tlen indruk- md eene intermittérende bron,die reedsdoor
wekkend stadhgis ((10 Broletto),metartl
ades Pllnlns beschreven is, - de Villa Pasta,versierd,- enondersoheidenepaleizen.In 1824 de Villa Pizzo, - de Villa d'
Este,ellz.De
is er een lycêum gestieht.Er worden vele oeverbewoners houden zich vooralbtlzig met

zt
jden stoffen vervaardigd,en dehandelmet de zjdeteelten dezjdeweverj,(#nhetMeer

Zwitsel
-land en Opper-ltalië is er dot)r aan- bevatveelvisth,vool'alzeergezochteforellen.
Com ocladia L.is denaam van een planzienljkeflrma'svertegenwoordigd.Denaburige
groeven leveren uitm untende m armerblokken tengeslachtuitde t'
amilie derTerebinthaceën;
voor beeldhouwcrs. De nabjheid der Alpen het onderstlheidt zich door een zeerkleinen,
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3-oflmdeeligen kelk,4 bloembladen,4 korte
Comoren (De) of llkas de Comoro,eene
meeldraden en eene vleezige,éénzadigepruim- groep van 4 groote en onderscheidene kleine
vrucht met 3 stampers. Het omvat boomen, eilanden in den noordeljkeningang derStraat
indewarmegewestenvanAmerikagrocjende, van Mozambique,werden in 1598 door Holttmet afwisselendebladeren,zeerkleine,roode, manontdekt.Zjzjn hoo4,bergachti
g,gedeelknoestvormig t0taren vereenigdevruchten,en teljk vulkanisch en bezltten een aangenaam
kl
i
maat
en
ee
n
vr
uc
ht
bar
e
n
bo
de
m.
Een troeen kleverig sap, dat in de lucht verhardt.
Daartoe behooren C.ùrtzqsilïtufr- l/oir-,die pische plantengroeileverter kokos-en arecaop de Antillen groeitenroodevruchtendraagt, palmen,uitmuntendscheepstimmerhout)oranjes

terwjl zjn bittere bast t0t de lyikkelende en ananassen,katoen en suikelmiet,rjsten
middelen behoorten zjn sap onultwischbare m aïs,yams en bananen.M en vindt er voorts
vlekken maakt,- 0.integrifolia L.meteen de caret-schildpad en velerunderen en schapen.
bjtend sap,hetwelk Op de Antillen gebruikt De inw oners Vo1*mo11 00n gemellgd 1*aS Van
wordt, om de slaven te merken, - en C. Negers, Arabieren en Malejers;zj beljden
dentataJ'
ccg.meteen kwaljkriekendsap,dat deMohammedaanschegodsdienstenzjnvreeddehuidverFoestopdewjzevanhelschensteen. zaam en gastvrj,zich hoofdzakeljk metden
Com olh (J. B.
), een Italiaansch beeld- landbouw ,maar0okmetonderscheideneandere
houwer,was in 1805 hoogleeraaraan deAca- takken van njverheid bezig houdende.V00rdémie van Schoone Kunsten te Milaan, en heen dreven zj een aanzienljken handel Op
leverde zooNvelin zjn vaderland a1sin Enge- Indië,waaraan later dezeeroofgrooteafbreuk
land voortreFeljke kunstwerken,zooals het gedaanheeft.Kokos-olieencaret-schildpadzjn

borstbeeld van Ckaptal, een kolossaal stand- er 0ok thans n0g artikelen van uitvoer.Drie
beeld van Napoleon,de çedenkzuil van den dier eilanden hebben iedereen Arabischen sulVrede van Campo Formlo, te Londen een tan t0tgebieder,en het4de,Mayottegenaamd,

prachtig altaarstuk,in deVillaMelzi(aanhet is in 1843 aan Frankrjk at
kesta'
an.Gemelde
Meer van COm0) eene zaalmetborstbeelden 3 zjn Ndjoeana (Johanna)metschilderachtige
inCaaarisch marmerendevoortreffeljkegroep landschappen en goede havens, Mohéli,het
XIlante, door Beatrice naar de Hemelsche ge- kleinsteder4endoorgevaarljkeklippen 0mwesten gevoerd.''
en Groot-comoro (Ngaziga),dat
geven,
Com onfort (Ygnacio), president van op 24 I
Eqgeogr.mjlen 25000inw oners telt.
Mexico van 1855 t0t 1858,werd geboren te
Com paan (ClaasGerritszoon),eenberucht
PuébladenlzdenMaart1812.Hjontvingzjne Nederlandsch zeeroover,werd geborenteoostopleiding op eeneJezuïeten-schoolin zjnege- Zaandam in 1587, voer reeds vroeg ter zee
boorteplaats,werd in 1832 ritmeesterbj een en nam na het Twaalft
larig bestand deelaan
regiment cavalerie en schaarde zich in de eenekaapreederj,in hetNoorderkwartiergeburgeroorlogen van dien tjd aan deliberale vestigd,terwjlhj weldrahetvoornemen0pzjde.ln 1834 betoondehj alsprefecten mi- vatte Om de vrjbuiterj voor eigen rekening
litairebevelhebbervanhetdistrid Tlapagroote te drjven.Hj kocht hetschip pWalta''met
geestkracht in het afweren van de aanvallen

17 stukken en met 80 man, liet zieh van

der vjandige Indianen en zag zich weldra wege de S.taten t0t gezagvoerder benoemen,
afgevaardigd naar het Congrès, dat evenwel m aar maakte zich al aanstonds schuldig aan
spoedig door Santa A nna ontbonden werd. zeeroof,waarnahj,teVlissingen binnenlooDit geschiedde desgeljks in 1846 door den pende, zjne bemanning met 50 koppen verpresident Paredes, waarna de revolutie uit- meerderde.Daarna werd hj de schrik van alle
barstte, waarin Comonfort eene belangrjke koopvaarders, en hj veroverde er, volgens
r0lvervulde.Schoon tot3denalcaldederhootkl- zjneeigene verzekering,op zjnezwerftogten
stad en later tot prefect van W est-Mexico 358, waarbj hj zooveel mogeljk hetleven
benoemd, liet hj deze betrekking varen,om der overwonnenen spaarde.Aanvankeljk onttegen deVereenigde Staten ten strjde tetrek- zag hj deEngelsche schepen,zoodathjzich
ken, doch werd vervolgens senator? daarna
weder 1id van het Congrès,en noodzaakte in

aan de kust van Ierland kon ophouden en
hier zelfsvriendschap Onderllield metdengraaf
1855zjntegenstanderSantazwpct0tdevlugt, ran Sfrc-#br#,den onderkoningvan Ierland;
waarna hj den lldenDecembervan datJaar doch toen koning KarelI van Engeland bevel

a1s voorloopig president optrad.Hj overwon gaf,om hem tevervolgen,nam hj aanstonds
het verzet van hetleger en van de priester- 7 Engelsche schepen en zeilde er mede naar

partj,en fnuiktede magtvan deze doorhet den Keizer van Marokko,metwien hj zeer
grondbezit der Kerk verbeurd te verklaren en bevriend was,terYvjleenanderzeerooveren
aan degeesteljkheidhetverwervenvangrond- booswicht,Jan Janszoon van Haarlem ,aldaar
eigendommen teverbieden,waarnazj echter de buitgemaakte goederen bj koop Overnam.
gedurig onruststookte.Daartegenk0nhjzich Zjn leven was voorts eene afwisseling van
op den duurnietstaandehouden,en hj werd allerlei ontm oetingen,en in alle zeegevechten
den zlsten Januarj 1858 uitde hoofdstadver- wisthj de overhand tebehouden Ofzich op
dreven.Hj begafzich naarde VereenigdeSh- eene schrandere wjze te redden. Toen hj
ten, doch keerde vervolgens naar zjn vader- eindeljk in een strjd met6 Spaanscheschepen
land terug en streed er tegen de Fraùschen. zöö gehavend was, dat hj in eene Iersche
Hj werd echter in het noorden des lands, haven moest binnenloopen, verkreeg hj op
nietver van San Luïs,op den 13den Novem- zjnvoorgeven,datztjnevgandelgkhedentegen
ber 1863 door guérilla's vermoord.
Spanje gerigt waren geweest,pardon van de

COMPAAN-COMPIAGNE.
Staten.Zjn halve broedertoog met den vergilenisbrief Op we4 Om hem te zoeken,en
vondhem eindeljk lnMal
'okko,waarhjjuist
het se,
hip opbragtvan Jaeob Q'
Zcà van O0stZaan.Htj zeilde nu metzjn halven broeder
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vele bezittingen derCompagnie verloren,z00-

datdeze eindeljk haaradiefen passiefoverdeed aan deBataafscheRepubliek;- die van
Ostende, door Karel VI in 1769 opgerigt,

maar8jaarlaterontbonden,- endeZweehehe,

huiswaarts en men hield hem op l'eis met waarvoor een koopman te Stockholm in 1731

m oeite terug Van zjn 111st,0DR zich Val
'
l 2 odl'ooiverkreeg;aanvankeljkwerktezjzeer
schepentdie in 'tzigtwaren,meesterte ma- voorspoedig,doch later,door verkeerde maat-

ken.Te 'sHage deed hj een voetvalvool- regelen van den Staatbelemmerd,verloorzj
dzltfro , bragtzjn dank aan hare beteekenis.
prins Ikederik A'
de Staten-Generaalvoorhetontvangen pardon,

Hierte landebestond voorheen 00k de West-

en vestigde zich toen te Zaandam ,waarzjn Indésehe Oo-.pljzll,Opgerigt tegen heteinde
geweten hem geene rustliet,zoodathj dag van hetTwaalflarig bestand.Aanvankeljkbeen naoht van wapens voorzien en van gewa- schikte zj over 7,doch na hetveroveren der
pende m annen vergezeld was.Velerleiramp- Zilvervloot (1627) Over 18 millioen en gaf
spoeden bragten den zeeroover t0tarmoede;

hj leefden0g in 1655.

dividenden van 500/0.Zj bloeidedoorhetbe-

zit van Brazilië,doch toen zj dit verloor,

Com pact is eene onderlinge vereeniging vervielztjt0tgrooteschulden enwerdin1761

Van Personen tOt w ederkeerige verzekering

ontbonden.Daarna OntstondeenenieuweW est-

tegen zeegevaren, waarin de deelhebbers te
@*11.Zie
J
geljk verzekeraar en verzekerden ZI
Verzekering.
Com pagnie is in het algemeen de naam

Indische Compagniemet5 Kamers,nameljk
te Amsterdam,Zeeland,de Maas,'tNoorderkwartier en Groningen.Zj behaaldeaanvan-

keljkyrootevoordeelenmetdensuikerhandel,

van een genootschap,- in hetbjzonderdie doch glng in 1791 te niet.
van eene handelsvereeniging Of die van een
zeker aantalmilitairen.

onderdehandels-comgagnieënzjnvooralde

V0Or'toverigeishetaantalcompagnieschappen eindeloos groot. De voornaamste,zooals
de H'
tdsonsbaai-eompayno enz.,zullen ter be-

de I'
ransclte, door Colbevt onder de regéring

2 compagnieën bestaat,en datiedervan deze

Oost-lndisehemerkwaardlg,nameljk*:DeEn- hoorljkerplaatsbehandeld worden.
pe/dcFle,in 1600 Opgerigtdoor koningin EloaCompaynieOfKompayxieisbjhetlegereene
I:JA;zj stichtte in 1623 hare eerste factorj afdeeling van 100 t0t 200 m an,gesteld onder
te Bengalen en heeft zich vervolgens door een kapitein en 2 Of 3 luitenants.Vierofzes
oorlogen en tractaten over hetvasteland van compagnieën vormen een batal
jon.Hetiso0k
Indiëop eeneverbazendewjzeuitgebreid;- welgebruikeljk,dateen escadron ruiterjuit

van Lodewi;k XITrgesticht;zj vestigdehare door een ritmeesterwordtaangevoerd.- Men
kantoren te Pondichery, doch haar octrooi heeftcompagnie-seholen,waar de manschappen
werd in 1769 ingetrokken en de handel op onderwjsontlangen.
Compagnleschap en Cqmpagnon,zie
Indië vrj verklaard;- deNederlandsche,in
1596opgerigt,Op aansporing van CornelisA'
tpfz/- Vennootsekap.
man, door 9 kooplieden, te weten Hendrik
Compatibiliteit nûemt men gewoonljk
ff'
?
4##e,Reinier Tcc'
l
fîc,Pieter f
.ftut
selltv,Jan
carel de Oude, Jan To.ppd, Hendrik Wlyk,
Dirk rtlzl Os, Sieuwert & t
- en Arent GroofelF
zzzes,
.zj zonden Hontmqn met4 sehepen
naar Oost-lndië zonder veel vûordeel te be-

de vereenigbaarheid van Q verschillende betrekkingen,en inl?opatibiliteLt de onvereenigbaarheid.Z00zjnvolgensart.91onzerGrondwetdebetrekkingenvanprocurelm generaalvan
den Hoogen Raad,van 1id der Rekenkamer,
halen, terwjl eene onderneming Onder Jacob van commissaris desK oningsindeprovindën,
tlczl Neck met 8 schepen beter slaagde;toen van geesteljken of bedienaren van de gods'
ontstonden er Onderscheidene maatschappjen, dienst ineompatibelmetdievan lid derStatendie echter alle den zosten Maart1602 toteene Generaal.
geprivilegeerde Oost-Tndisehe Compagnie verCompendiqm ,zie Handboek.
eenigd werden, onder odrooi van alleenhanCompensatle is de rerfenin.
gvan eene
del tusschen de Kaap de Goede Hoop en de schuld d00JeeneschuldvorderingopdenschuldStraat van Magelhaens.Zj werkteaanvanke- eischer.Vooralechter wordt dat woord in de
ljk met een kapitaal van 61/a millioen,en natuurkunde gebrtzikt,om de opheëng eener
werd bestuurd door 67 bewindhebbers, ver- krachtaan te duiden, die eene onregelmatige
deeld over de Kamers van Amsterdam ,Zee- werking veroorzaakt.Bj voorbeeld een slinland Delft,Rotterdam Hoorn en Enkhuizen, gerut
lrwerk looptOnregelmatig, doordien verdie te zamen 17 bewindhebbers afvaardigden, schilvan temperatutlrdelengtevandenslinger
diede Vergadering van Zeventien''vormden, wjzigt,tenzjmendooreencompensatie-toestel,
welke den staat van zaken opnam ,den gou- berustend op het verschillend uitzettend ververneur-generaal benevens andere am btonaren ràogen dermAetalen,datgebrek wegneme.Ook
benoemde enz.Spoedignam zjt0einmagten de onrust van goede chronometersisvan zalk
rjkdom ,zoodat hare aandeelen,iedergroot een toestelvoorzien.
.

3000 gulden, aanmerkeljk klommen, vooxal

Com pensatie iseenewjzevan opheëng

1GO/oen d00rden 0orlogmetEngelandgingen

Com piègne, eene arrondissements-hoofd-

daar de heltt der hooftlsom weleens als divi- eenerverbindtenis.ZieObligatie,Otzreeakp-df,
dend werd uitbetaald.Omstreeks hetmidden Verbindtenls,Prolm kosten.
der voorgaande eeuw daalde het dividend t0t
Competentie,zieOryanisatieLreyterl%
jke).
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stad in hetFransche departementoise,isaan
den mond der Aisne,aan de oise en aan den

meestalt0tde kruiden,doc'
h men vindt onder
die gewassen 0ok heesters, en in de keer-

Noorder-spoorweg gelegen,en teltruim 12000 kringslanden zelfs boomen. Zj zjn Over de
inwoners,die zlch methandelen njverheid geheele aarde verspreid, en het aantal bebezig houden. Men heeft er een vorsteljk kendesoorten bedraagtreedsonyeveer10000.
kasteel en een fraai bosch, dat eene uitge- Daaronder heeftm en weinig brulkbare,maar
strektheid bezit van 15000 Ned.b.under.Het o0k w einig vergiftige planten.T0t de eersten

is reeds ten tjde der Merovingen gesticht,: behooren eenire voedselyewassen, zooals de
het front is door Lodewi;k XITrveranderd, salade,de artlsjok,de clchoreienz.,- eenige
Napoleon I vestigde er nu en dan zjn ver- voordenjverheidbelanyrjke,zooalsdezonnebltJl',en KarelX en NapoleonIII yebruikten bloem ,uit wier zaad 0lle verkregen wordt,het a1sjagtslot.In de stad Complègne zjn eenige geneeskrachtige l
jlanten, zooals de
weleer onderscheidene conciliën gehouden,en kamille,debjvoet,dearnlcacnz.Daarentegen

in Julj 1871 had degeneraalron .
rJA?&'
?
##è! omvat deze familie eene m enigte sierplanten,
waaronderastersen dahlia'sdenhoogstenrang
erzjn hoofdkwartier.
Com plem ent,afkomstig van hetLatjn- bekleeden.
sche woord eomplementum ,beteekent aanvulCom positie,afkomstig vanhetLatjnsche
Jïzw. Het complement van een hoek ofboog

is in de wiskundedie,welke
metqenoemden
hoek of boog 90O telt en a.
lzoo dlen t0t90O
Me
n
o0k
ompl
aanvult.
zoodanigvan
e,deie
bjeme
venrsgreekt
taire k!:vg:#,
-

nameljk

eeniging w itvormen.

woord eompositio (zamenstelling),beteekentde
vereeniging der deelen ofderbjzonderheden

t0t een geheel. Vormt de hand des kullstenaars deze t0t een organisch en smaakvf)l
geheel,dan noemt men eene com positie goed.

Hetisvooralin decompositie,datzjn genie

Com plotgzie Zamtenspanniny.
zich openbaart.Een schilderkan delandschapCom positae ofZaâmyesteldbloemigen is de peljke voorwerpen of de personen van een
naam van de grootste plantenfamilie. De historiestuk op zeer verschillende wjze groe-

bloeiwjze van deze is een hoofdje,doch de
bloemen (rbloempjes''genaamd)zjn klein,op
eengemeenschappeljkenbloembodem ingeplant
en meteen gemeenschappeljk Omwindselomgeven,zooda'
tzj te zamen op ééne bloem,of
n0g meerop een korfjemetbloemengeljken,

péren,en hierdoor verkrjgt hjtelkenseene

andere compositfe.Nu ishet van belang, dat

hj met hulp der verbeelding en geleid dool.
zjn schoonheidsgevoeleene zoodanige kieze,
waarbj alle deelen, alle bjzonderheden in

plaats, houding, uitdrukking,kleur enz.een
weshalve de Duitschers haar ook met den organisch en harm onisch geheelvormen,dat
naam van Kovbblûtler bestempelen.Devrucht- Op den beschaafden mensch een aangenamen
bodem kan naaktzjn ofstoppeli.
g en isindit indruk maakt. - op het gebied dermuziek
lrtste gevalbezetmetvliezlge schubjes,die is compositie het scheppen van een nieuw
menalssteunblaadjesderafkonderljkebloemp- m uziekstuk. Behalve het talent, Om nieuwe
jesmoetbeschouwen.Debloempjeszjntwee- denkbeelden en melodieën voort te brengen,
oféénslachtig ofonzjdig.Hetvruchtbeginsel moet de componist kennis bezitten van ham
is onderstandig en brengteene kleine,eenza- monie en rythm us, van declamatie en instrudigedopvruchtvoort.De bovenstandigekelk- mentatie en vooraleen keurigen smaak.Dat
buis,ultborstelsofharenzamenyesteld,noemt alles isin de leer der cozz3wt?yï/ïe begrepen.m en zaadpluis.De bloemkroon lssteedsbuis-, Eindeljk is compositiedenaam van verschiltrechter-ofklokvorm ig meteen s-tandigen of lende metaakmengsels, die op goud of zilver
s-spletigen zoom , - ook we1 tweelippig of geljken.
Com post,zie M est.
tong-tlint-lvormig. Daarnaar verdeelt men de
Compositae in bnisbloemiyen (Tubuliiorae), Com postbla '(Santiago de), dehoofdstad
li
pbloemigen (LabiatiEorae) en lintbloem%en van hetSpaanschekoningrjk Galicië lijlt ill
(Liguliiorae).Die verdeeling is echter niet de provincie Coruna Op eene heuvelachtige,
volkomenjuist,daarersoortenzjn,dietege- dool.bergen omgeven hoogvlakte aan de hel1jk buisbloempjes en lintbloempjes dragen. ling van den Afonte-pedroso tusschen de Sar

Dikwjlstoch vindtmenonzjdigeofeenslach- en de Sarela,twee zjrivieren van de Ulla.
tige bloempjesmetz-slachtige vereenigd,doch Menvindterden zetelvaneenaartsbisschoy,
de eerste (meestallintbloemples)staan steeds van de naar haar genoemde ridderorde, ln
aan den rand,te zamen de straalgeheeten, 1611 gesticht,van eenedruk bezochteuniver-

en de laatste (meestal buisbloempjes) in het siteit, de eenige in Spanje,behalve die te

midden: te zamen de .
scA'
i
#'genaamd.Alle
z-slachtlge en manneljke bloemen hebben 5
aan de bloemkroon vastgehechte meeldraden,
wierhelmknopjestpteen cylinderzjn zamen-

Madrid,met6 fàculteiten,een seminarium ten
tw ee collegios? voorts18 kerken?16kloosters,en27000lnw oners,diemetdevoortbreng-

envrouweljkebloemenverhelt zich een lange,
draadvormige stamper, die bj eerstgenoemde
door dien cylinder gaat en veelal m et een
dubbelen stempelis gekroond.Intusschen zjn
die beide stempels ook wel toteen rolrond
ligchaam zamengegroeid, zooals bj vele dis-

handeldrjven.In deprachtigehoot
'
dkerk7die

selen hunner njverheid,zooalslinnen,zjde,

gekleefd.Op hetvruchtbeginselderz-slachtige garen,leder,hoeden,papierenz.eenlevtlndigen,

tels. De Zaâmgesteldbloemigen behooren

met 2 torens en van binnen m et 25 kapellen

is versierd, pri
jkt op het hoogaltaar het levensgroote standbeeld van den apostelJaeobus

(Santiago), den beschermheilige van Spanje.
Volgens de legende is zjn stoFeljk Overschot
in 829 derw aarts gebragt en in de krypt be-

COMPOS'rALA- COMTE.

601

graven,zoodat deze stad van ot
lds eene be- en in 'tkort over alle geschillen, waarover

roemde bedevaartplaatsis:wjariederpelgrim de wet geene dading toelaat.Dewetschrjft
eengetuigschrift(composte
'la)van zjnbezoek den vorm van de acte van compromis voor.
ontvangt. De ktlnstwerken en kostbaarheden, Geen compromiszonderschrifteljkeaete,die
vroeger in die kerk aanwezig,zjn ergedu- onderhands ot'notariëel opgemaaktkan worrende den oorlog metFrankrjk aanmerkeljk den.Zj bevat de partjen,methun namen,
voornamen en woonplaatsen;de onderwerpen
van het geschil,denamen enwoonplaatsenvan
m eermalen dubbelgevouwen stuk linnen,het- descheidsliedelz ot'van eell scheidsman,steeds
w elk op eenig ziek ligchaamsdeel onder het een oneffen aantal uitmakende;m eestal ook
verminderd:

Com prbs noemtmen in de heelkunde een

verband wordt qelegd,hetzj Om - zooals den tjd, sroor de beslissing toegestaan;het
het w oord oaandtlldt

eene drukking te ver- receptltm derscheidsmannen;dewjzevan pro'en; de bepaling of er naar streng regt,
oorzaken, hetzj Om eene ot
' andere vloei- ceder
stot', waarin het comprês gedompeld is, op ot'als goede mannen naar billjkheid gevondie plaats te brengen.

nisd zal w orden;het voorbehoud van hooger

Com pressibiliteitrziezl-dzzyrlklccrAeiy. beroep der uitspraak,datin de meeste geval-

Com prom is is eene overeenkomst, bj len gemaakt kan worden; en de verklaring,
welke twistende partjen scheidsmannen be- dat,bj ontstentenisvan een ofmeerdçrbenoemen, ten einde hun geschil t: beslissen, noemde arbiters,geeneandere ilzhunneplaats
en zich aan de uitspraak van deze Onderwer- zullen w orden benoem d. Zie A rbiter en ArP0n. De naam i
s afkomstig van de belf'
te, bitraye.

welkepartjen eertjdsgewoonwarentedoen,
datzj eenezekere s0m als boetezouden betalen, indien zj zich aan de uitspraak der
scheidsmannen nietonderw ierpen.Hetregtder
burgers,Om te bepalen,dathunne geschillen
aan regters,doorhen zelven gekozen,ter beslissing opgedragen kunnen worden,isefan na-

Com ptabiliteit,zie Rekenpliytiylteid.
Com ptant, zie Faetltnr en Contant.
Com ptonia Gaertn. is de naam van een

plantengeslacht uitde fàmiliederkegeldragers

(Coniferae);het telt slechts ééne soort,name1jk C. asplenifolia xd.
CJ., een Noord-Amerikaanschen heester,die een Ned.elhoog wordt

tuurljk regt,datdoorallebeschaafdewetge- en t0t de geliefkoosde sierplanten behoort.
vingen w ordtaangenom en.Alleen m oestm en, Hj bevat tannine,benzoëzuuren eene harsin 'tbelang van het algem een, die bevoegd- achtige zelfstandigheid, en m en gebruikt in
heid binnen zekm'e grenzen beperken, en Noord-Amerika het afkookselvan zjne blaregelen en voorschriften geven omtrent de

vormen, welke zoowel de partjen als de

deren tegen buikloop.

Comte (Isidore Auyuste Marie François

scheidsmannen in acht behooren te nemen.De Xavi
er),eenFransehwlskundiyeenwjsgeer?
Onderscheiding van het Fransche regt in het de grondlegger van het posltivismus, was

r
rl
jwillig en hetgedwonfen comyronzis, welk geborenteMontpellierden19denJanual'j1798,
laatste plaats vond bp geschlllen tusschen
compagnons en terzakeeenercompagnieschap

stldeerdete Parjs,werd een aanhangervan
k%ai
nt-k
%imon en medewerkerindienstjdschrift

van kookhandel,isin 0nsregtvervallen.Een
compromls wordt bj 0ns alleen aangegaan
doorvrjwilligekeuzederpartjenq00kvooraf,
bj het aangaan eener Overeenkomst,kunnen

met jver t0e op de wjsbegeerte.Van 1832
t0t1851washjrepetitoraandePolytechnische

ven procèsvormen,als 'tware een afstand van
waarborgen,een in dewaagschaalstellen van

de wis-, sterre-, natuur- en sehelkunde, de

trokken: b. v.: Over giften en legatell t0t
levensonderhoud,huisvesting ofkleeding;over
scheiding tusschen echtgenooten;over allegeschilpunten den staatderpersonen betreFende;

soclologie,instltuant la religion de l'humanité

1L'organisateur'') en legde zich vervolgens
sehool en tevens belast met het examen van

zj zich verbinden,om geschillen,dieinhet loerlingen, die er opgenomen wenschten te
vervolg m ogten opkom en,aan het oordeel van worden.Uiteigen beweging nam hj zjn ontscheidsmannen te onderwerpen.Ieder lkan de slag uit die betrekking en leefde voorts te
geschillen omtrent regten, waarover hj de Parjsin vrj bekrompene omstandigheden tot
vrje beschikking hceft, aan scheidsmannen aan zjn dood op den 5den September 1857.
opdragen. Die vrje bescllikkinr is,evenals De gronden zjner wjsbegeerte, door .N JJrJ
voor het aangaan van eene dadlng,volstrekt nader verkl
aard,heefthj oyengelegd in zjn
noodig, omdat in het vOorbjgaan van de van Cours de yhilosophie positlve (1830-1842,
Staatswege aangestelde regters,en in hetniet 6 dln)''. Hj behandelt daarin den geheelen
in achtnem en der in 'talgemeen voorgeschre- Omvangvan'smenschen wetenschay,nameljk
biologie en de soeiologie.Zjnegeliefkoosde
regten,gelegenis.Afinderjarigen,Ondercuratéle leer is die der volmaakbaarheid van hetmengestelden, voogden, beheerders en allen,die scheljk geslacht,hetwelk in zjneontwikkedevrjebeschikkingoverzekereregten geheel ling 3 tjdperken doorloopt, dat der aanvalof ten deele missen, kunnen of in 'tgeheel lende krjgsvaardigheid,dat der verdedigende
geen com promis aangaan, of slechts na het krjgsvaardigheid:endatdesvredes.Hjheeft
verkrjgen der vereischte magtiging.In '
tbe- in beschaafde krlngen een g:oot aantal aanlang der maatschappeljke orde is het com- hangers gevonden, maar geene populariteit.
promisoversommiqeregten verboden,omdat Van zjne geschriften vermelden wj nog:
zj aandebesehikklngderindividuen zjnont- Sïstême de golitiqtle positive ou trinité de
(1851- 1854)'',- pcalendrierpositiviste(1852,
4de uitgavel''t en pcatéchisme positiviste
(1853)1'
.
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Comus,eenegodheid,welkebj deouden bevingen vernield en door de golven weggezelden en dan gewoonljk alsdiederdrink- sleept.Nadatzj in 1764 onderdennaam van
gelagen voorkom t,w ordtvoorgesteld als een

Nieuw-concepcion wat verder van zee weder

gevleugelde, somtjds als een in bedwelming was opgebouwjl,Ontwikkelde zj zich v00rnederllggendJongeling.Laterwerdhj voorde spoedig, ging in 1813 door den oorlog met
godheid derjokkernj gehot
lden, zoodat hj Spanjewederachteruit,alsm ededoordeaardhet leven heeft geschonken aan het woord

beving van 1835; doch neemt door hetont-

komiek (grappjg,koddig,boertiq,luimig).op dekken van steenkolenbeddingen in hare na-

het Fransche tooneelonderseheldt men Aczlf bjheid eene nieuwe vlugt.- De prorincie
en bas comiq'
ae,'tgeen men z0u kunnen ver- CopcdzcipzlteltOp320 Engeogr.mjlenomstreeks
talen dool-yeestlgeq
scA:rf.
$enplattet
zt
zr#èAez#. 125000 inwoners.
Onderscheidene Amerikaansehe steden draConanthe-p, Af
xïz et Pav.is de naam

van een plantenyeslacht uit de familie der. gen dien naam :nameljk eene in deArgenAsphodeleen (Lillaceën);hetOnderscheidtzich tjnsche Republlek,eene in Paraguay,eene
door een G-bladig, achterwaarts omgeslagen

in Mexico, en cene op HaïtiofSan Domin-

bloemdek,welksafwisselendongeljkebladen p0; geene van deze heeft meerdan 3000
kich t0teen kegelvereenigen,nagenoeg pjl- 1nW 0n0rS.
vormige helmknoppen en eene 3-hokkigezaadConcert,zie M nziek.
doos.Het omvat Midden-en Zuid-AmerikaanConcha (Manuël Gutiêrrez de la), een
sche bolgewassen', van welke somm ige als

Spaansch generaal, werd geboren den 25sten

sierplanten dienen,zooals 0.bifolia A'
lfizet April 1808 te Cordoba del Tucuman in het

Par.,die eeneaarmetfraajeroode bloemen voormalig Onderkoningrjk vanBuénosAyres,
draagt,- gn 0.Eel
teandiaPers.metprachtige begafzich naar Spanje en werd aldaarOpgegele bloemen.

ndmen als cadet in de Spaansche garde.N0g

Concaafofltolen conrez ofbolzjnin de vöör hetuitbarsten van den burger-oorlog w as
w iskunde 2 met elkander verbondene, doch hj luitenantbj
.deKoninkljkegarde en nam
tegenovergestelde denkbeelden.W anneer men deelaan den slag bj Durango.In hetgevecht
raakljnen door 2 punten eener kromme 1jn van Alsasua (1834)verjoeg hj aan hethoofd
legt,dan bevindt zich de convexe zjde der der bataljons van den regtervleugelde Carljn naarden kantvan hetsnjpuntdierraak- listen van den berg Piédra Villera en werd
ljnen en deconcave naardeanderezjde.De daarbj gewond,en bj Zuniga zette hj den
binnenzjde der oppervlakte van een b0lis strjd voort,hoeweleen paard onderhem geconcaaf, en eene lens noem t m en concaaf, dood, en hj zelfaan dehand gewondwas,
wanneer zj aan den rand dikker is dan in waarna de verdediging van Salvatièrra hem
hetmidden.Zie voorts Onder Bril,
het kruis van San Fernando bezorgde. In
Concentrisch ofv
qell
jkmLddelpltnt'
è noemt 1835 dekte hj den terugtogt van generaal
men cirkels,metverschillende stralen uit hetzelfde middelptlnt beschreven.
Concepcion,voorheenConcepeiondeX pc/zl
is de hoofdstadderevenzoogenoemde provincie
in de Zuid-Amerikaansche republiek Cltili,en
ligt in een vruchtbaar gew est Op den linker-

Carréra, die door Zwmalaearreg'tti werd aangetast, en vele dappere wapenfeiten waren

oorzaak, dat hj zich reeds in 1840 t0tveldmaarschalk bevorderd zag. Hj beveiligde in
datJaarkoningin Cltristina op hare reis naar
Barcelona en verw ierf den roem eener zeld-

oever der Biobio. Zj is eene van de fraaiste zam e onverschrokkenheid in den slag van
steden der Republiek met regelmatig aanyo- Olmedilla,waar hj van degroote overmagt
legde,doch ongeplaveide straten en 11000 lnw oners. T0t de voornaamste gebotlwen behoorenerdehoofdkerkbenevensOnderscheidene
andere kerken en kloosters,hetraadhuis,het
lycêum ,hethospitaalen de schouwbnrg.Han-

der Carlisten 1500 man,waaronder zich 105
oëcieren bevonden, gevangen nam en hun
dooreenevervolging van 14 dagen een verlies
berokkende van 5000 m an en 800 paarden.

Naheteindigenvan den burger-oorlognam hj

d
elen njverheid zjn ernietOnbelangjk en opdenidenOctobervanlaatstgenoemdjaardeel
worden er door debevaarbare riviernletwei- aan hetsoldaten-oproer tegen hetregentschap
nig bevorderd,- '
tgeen n0g krachtigerge- van Espartéro,en begafzichvervolgenseenigen
schieden z0u, zo0 het binnenvallen uit de tjd naarFlorence.In 1843 rigttehjhetaanB aai 'tlczl Conoepcion niet belemmerd w erd b0d zjnerdielzsten t0tdeJuntavanValencia
door eene zandbank in haren mond. Nabj en wexd door het Voo1'loopigBewindbenoemd
dezen heeft m en het schiereiland Tnmbel, t0tgeneraalen chefvan Andalusië.Hj klom
w aardoorgenoemde Baaitegen deheerschende voorts o? (1847) t0t kapit
ein-generaal van
zuidwestewinden beveiligd wordt. Aanlden Oud-castllië en bevelhebbervan hetlegeraan
noordeljken ingang dier Baailigtheteiland de Portugéschegrenzen,bragthetPortugésche
Quiriql
&ina,en tusschen dit en de Baai.
/
1lzl geschil zonder bloed t0t een gewenschteinde,
zf verheft zich op eene landtong de en w erd nu doo1'M aria,koningin van Por,%t. Fl cez
eigenljkehaven van Concepcion,nameljk de tugal,versierd m et de Orde van den Toren
stad Talcahuano, de beste haven van geheel enhetZwaard endoo1*deregéring vanSpanje
Chili.De stad Concepcion w erd in 1550 door onder de Granden der eerste klasse m et den
Pedro Fcl#ï'
tO nabj de zee op de plaatsvan titel van markies del Dzflrp Opgenomen. Op
het oude Penco gesticht, doch in 1554 en eene schrandere en verschoonendewjzewist
1603 d001*deAraucanen veroverd en verwoest hj vervolgens den opstand in Catalonië te
en in deJaren 1570,1657en 1751dooraard- dempen en ging in 1851 naar Madrid.In den
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e0n0 raadgevende stem hadden. De aldaar
genomene besltliten omtrent de leer,de eeredienst en het leven werden beschouwd als
vastgesteld doorden Heiligen Geest.Doorgaans
hieldmen zein de hoofdsteden der provinciën,
anderen uitweg zag,zjne betrekking neder, en de dâârgevestigdebisschoppen warenvool'terwjl htj aan den commandantvan Madrid zitters.De eerste conciliën zjn doorden biseen wenk 4af,om derevolutienietin haren schop van één Of door de biochoppen van
100p te stulten.- Zjn JongerebroederJosl eenigenaburigegewesten zamengeroepen.Later
de la Opwcl,
c,markies de la A'
tzlczlt
z,diende werden errjks-condliën oflieveroeeltméniselte
eerstin Amerika, doch later in Spanje tegen Ofalyemeene cpzlciliè'zlgehouden2benevens zoo-

uitersten n00d riep Isabella in September 1868
hem aan hethoofd vandenministerraad;doch
daar zj niet wilde luisteren naarzjn raad,
om zich zonder haar gunstel
ing Marforiaan
hetvûlk te vertoonen,legde Coneha,diegeen

de Carlisten.Hj wasin 1843 kaqitein-gene- danige, diezich t0tafzonderljke bisdommen
raalder Baskische provinciëtging ln 1849 in
die bdrekking naar Cuba, keerde in 1852

ofgew esten bepaalden.Deoeeumlnisae,weleer
door den Keizer zaâmgeroepen, golden a1s
vertegenwoordigende ligchamen van degeheele
Christenheid, en de besltliten, dââr genomen
en doorden Keizerbekrachtigd,stondengeljk
met de w etten des rjks.Alleen bisschoppen
hadden er zitting en stem. De besltliten over
de leer droegen den naam van symbolen,die
over de zeden en gebruiken den naam van
canons.Het eerste algemeene concilie wasdat

naar Spanje terug,voegde zich in het v0lgende jaar met zjn broeder bj deoppositie
en moest dewjk nemen naarFrankrjk.Na
deJulj-revolutievan 1854ginghjwedernaar
Spanje, begaf zich nogmaals als kapiteingeneraalnaarCuba,en wasnazjn terugkeer
een uitstekend redenaar in den Senaat. In
Julj1862vertrokhtjalsgezantnaarFrankrjk,
doch nam reeds hetzelfde jaar zjn ontslag, van Nicaea (325).Gedurende de Ariaansche
aanvaardde vervolgens in het kabinet M ira- verdeeldheden werden onderscheideneconciliën
flpre.s de portefeuille van O0rl0g en werd in gehouden,doch dezegevierendepartjerkende
December1864voorzittervan denSenaat.Thans l
ater enkel de zoodaniqe alswettig,die be(1872)ishj weder stadhoudexvan Cuba (zie sltliten genomen haddenlnharen geest.- Conciliën,die zich t0tbisdommenbepaalden,wem
onderdezen naam).
Conchoxde. W anneer men uit een Punt den gewoonljk dool,eenaartsbisschop zamennaareeneregteljneeneloodljn en eenaantal geroepen, en in Afrikahield men rerelmatig
andere ljnen trekt en deze verlengt,daarna zulke kerkvergaderingen onder de leidlng van
van de snjpunten afop de verlengden van den bisschop van Carthago,zo() ook te C0nal die li
jnen denzelfden afstand uitzet en stantinopel,Alexandria, Antiochië enz.Vaak
vervolgens de boveneinden van die afstands- ook vereenigden zich de OosterscheenMTesterljnen vereenigt,dan is die vereenigingsljn schebisschoppenonderhetvoorzitterschayvan
dien van Rome.De groote kerkvergaderlngen
deeoneltoïde(0fschulpljn)van Nicomedes.
Conchyliën ,zie W eekdieren.
duurden in hetoostenvoortt0taan den strjd
Concierge is een Fransch woord,Tvaar- over de beelden, en daarna riep de patriarch

door men een portier-huisbewaarderaanwjst, van Constantinopel eene uitgelezene schaar
Ofin 0ns Vaderland een Opzigtervan paleizen van bisschoppen in zjne nabjheid.In het
of Openbare gebouwen,vooralvan schoolge- W esten werden de algemeene conciliën door
bouwen voor hooger en middelbaar onder- nationale vervangen, w aartoe de vorst van
wjs.- X it de dagen van hetSchrikbewind een land veelal de bisschoppen opriep; zoo

kent men de Coneiergerie te Parjs,aan de washetin Spanje,Frankrjk en Duitschland.
Quai de l'
horloge gelegen, eene sombere Sedert Karel de Groote maakten ook de K eistaatsgevangenis,w erwaarts de slagtolersder

zers weder aanspraak op hetregt, om zulke

revolutie gebragt werden daags voordat zj vergaderingen tebeleygen,dochditwerdhun
het doodvonnis moesten ondergaan. In September 1792 werden er op één dag 288 gevangenen vermoord.O0k thansn0g strektdat
geCo
bouw
tl
0t
nci
iegevangenis.

(concilium) of kerkrergaderlny
vergaderingvan Kerkvorsten,diebjeenkomen
om kerkeljke zaken te behandelen en bepanoemt m en in de R. Katholieke Kerk eene

lingen Omtrent de Kerk vast te stellen.Het
ontstaan van conciliën dagteekent uitde 2de

door de Pausen betw lst. Ilendrik IIItkeizer
van Duitschland,heeftOpdeKerkvergaderingte

Sutri(1045)3 Pausenafgezeten eennieuwen
aangesteld.Sedertden tjd van Gregorinsde
G9'
po& zjn deconciliën,doordePauseninhet
Lateraanzamtmreroepen,alsoecuménischebeschouwd, doch ln de 13de en 14de eeuw zjn
00k buiten Rome eeniqe algemeeneKerkvergaderingen Onder de lelding van Pausen gehouden.Zj Ontvingen na de groote scheurlng

helft van de 2de eeuw.Zj werden geboren derKerk in den aanvang der 15de eeuw eene

uit de behoefte aan verzet tegen rigtingen, nieuwe gedaante,en maaktenaanspraak ophet
diemen voorde Kerk gevaarljk achtte.Men hoogste gezag in de Kerk ,waaraan ook de
hield de eerste in Klein-Azië, om de Monta- Pausen zich m oesten onderw erpen,w aartegen
nistische bewegingen te bestrjden en over deze zich echter zegevierend hebben verzet.
den tjd van hetPaaschfeestte beslissen;in Niettemin hebben laatstgenoemden na dien

den aanvang der 3deeeuw vindtmen degeljke vergaderingen in Griekenland en nlet
lang daarna in Afrika en Italië.T0thareleden
behoordenaanvankeljk debisschoppen)terwjl
de presbyters er wel zitting, maar slechts

tjd doorgaanshethoudenvanalgemeenecon-

ciliën niet bevorderd.De voorlaatste,op aandrang van Karel de T'rdoor Paltllts III zamengeroepen,om overtle aangelegenhedender
Hervorming te beraadslagen, was die van
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iè'
g'
&
Trente (1545-1563). Hier werd niet alleen Oordeeling van Johannes Ahyz en kan I1'
de R.Katholieke leertegenoverdeProtestant- nym'
tts 'tlcp Praag plaatshad,- hetconcilie
sche gehandhàafd) maar 0ok het regt der teBasel(1431- 1449)onderdekeizersk%.gi8Pausen op bekrachtiging en uitlegging der
concilie-besluiten vastgesteld.Laterbleefechter

zzlvzlr/, Albrecltt 11 en Frederik ;ff en onder
patls E'hgenilts fV ,w aarm en eeneverbetering

destrjd bestaantusschen hetcurialistischeen der kerkeljke tucht wilde vaststellen,wier
episcopalistische stelsel. Volgens het eerste

gezag evenw elvan het Oogenblik af,w aarop

bezit de Pal? krachtens zjne onfeilbaarheid de vergadering doorden Paus gesloten werd,
de vollekerkeljke souvereiniteit,- volgens niet is erkend,- het hoogst mt?rkwaardige
het tweede is hj onfeilbaarvoorzoo&'
el'hj concilievanTrente(1545- 1563)onderKarelF
als voorzitter van het coneilie de besluiten en I'
erdinand 11 door Paul'lts III zamengevan dit laatste omtrent geloof elz leven ver- roepen, en eindeljk hetVaticaanschecon-

kondigt,terwjlzjnebekrachtiging enkelaan- cilie(1869- 1870) doorPiwsIX belegd,waarduidt,datdie besltliten op wettigewjze ge- dool-de onfeilbaarheid vandenPauswerdvastnomen zjn.Hetjongste(Vaticaansche)concilie gestold. Men zie voorts over de beide laatste

heett ten gunste van het eerste stelselbeslist. conciliën Onder de woorden Trente en VatiTusschen de twee laatstgenoemde concilies is CJJO). omtfent Protestantsche Kerkvergadegeenegehoaden,daarhetdogmaderOnbevlekte ringen raadplegemrn hetartikelSynode.
ontvangenis na hethooren van een raad van
Concino Conclni!zie Anere.
tts IX is afgekondigd.
kerkvorsten door P i'
Conclavejeen Latjnsch woord,datkamer
De oecuménische conciliën,door de R.Ka- beduidt, is zoow el het vertrek, waarin de
tholieke Kerk alswettig erkend,zjn behalve cardinalen zich vereenigen, om een Paus te
dat der Apostelen te Jertlsalem , het eerste kiezen, als die vergadering van cardinalen
c.
oncilie teNicaea (325),waardeleervanhet zelve.Volgensdebepalingen,doorGregoriusX

zoonschap Gods tegen Arl'
us en zjne volge- op het concilie te Lyon (1274)vastgesteld,
lingen is vastgesteld, - het eerste concilie moet het conclave één vertrek zjn meteen
te Constantinopel(381) pnder Tl
teodosins de gesloten toegang, waar de cardinalen geduGrOt
IJe, dat de leer van den Heiligen Geest rende hetkiezen van eenPausdooreenvenster
naderbepaalde,- heteersteconcilieteEphese hetnoodige voedselontvangen.Daardiekeuze

(431) onder Tlteodosius dee/bzwere,hetwelk, gewoonljk ophetVaticaangeschiedt,heeftmen
tegen Nestori'
tu en zjne aanhangers gerigt, ereenereeksvankleinecellen gebouwd,waarin
besluiten nam over de godheid van Cltrist'
lts decardinalen 2aan 2 hunverbljfkunnenhouen 0V0r lfaria
het concilie te Chalcedon den.In1823,bj dekeusvan LeoXTT,waren
us, datbesluiten de cardinalen vergaderd in het paleis op den
(451) onder keizer M areian'
nam omtrent de leer van de vereeniging der Montecavallo (ziePaus).
Conclusie,zie Pro-reur.
goddelljke en menscheljke natuurin Cltrist'
tts
Concord is de hoofdstad van den Staat
tegen denabtL'
ltt
fel
tesendeMonophysieten,het tweede eoncllie te Constantinopel (553) New-llampshire in Noord-Amerika. Zj ligt
n.0V0r de synode te Chaleeonder Justlnianl

drie api
do
h
klleene
ennsde
te
sn,de
-en
t,
deo
rv
de
ercoO
nr
ci
ts
eCo
tantinopek
l(68t
1
)l
O
r

a
andeMerrimac,vormthetvereenigjngspunt
van 5 spoorwegen en teldein 1860 rulm 11000

zielen. M en heeft er een fraaistadhuistvan
keizer Constantin'
us V Tomtpzltz/ff.s t0t veroor- granietOpgetrokken,en belangrjke jzergietedeeling der Monotheléten, hettweede con- rjen,werkplaatsen 5roormarmem en granietcilie te Nicaea (787)onder keizerin Is'
eneen houwers enz.

haren zoon Constantl
jnt0twederinvoering der
beelden,waartegen KareldeGrooteeenekerkvergadering te Frankfort (794)hield,- het
vierde concilie te Constantinopel(849) Onder
keizer Basili'
ttsen A dmianltsfT, heteerste
Lateraansche concilie te Rome (1122) Onder

Concordaat is de naam van eene over-

eenkom sttusschen den Paus en deze ofgene

regêring omtrent de kerkeljke regten der

R. Katholieken. Reeds in de middel-eetlwen
zjn er enkele en vooral in deze eeuw zeer
vele gesloten metde landen,waarzich R.K aV , belegd door Caliœtlt.
n11 Yf0g0nS tholieken bevinden. Datmet Nederland dagden twist over de investituur - het tweede teekentvan 1827 doch hetw erd krachteloos

Lateraanscheconcilie(1139)Onderxoczlrtzc#III doordeBelgischerevolutievan1830Jin1853
en Innoeentiu ff, - hetderde Lateraansche is hetop nieuw vastgesteld dool'delnvoering
concilie (1179)onderI'
vedevikf,zamengeroe- der hiêrarchie. Tn den Jongsten tjd helt men

pen door Aleœander TTT, - het vierde Late- m eer en meer over t0thet denkbeeld,om de

raansche (1215) onder Frederik 11 en Inno- kerkeljke regten van R. Katholieke ingezecdwfl,s111,waar de leerdertransslzbstantiatie tenen eenvotldig dool*de wette regelen.
bekrachtigd werd,- heteersteconcilie(oecu- Concordantie noemt men een woordenménische synode) teLyon (1245)onderFre- boek,datalde woorden,die in een geschrift
#ero 11 en Innoeenti'us 1Tzr, - het tweede ot' in onderseheidene geschriiten gevonden
concilie te Lyon (1247) onder Rudolf I en worden,volgens alphabêtisphe ordeaanwjst
Gregori'
tsX ,- hetconcilie(synode)teVienne m et opgave van al de plaatsen, waar
(1311) onder Hendrik Y1I en Clemens Tr,- die w oorden voorkom en. Daar zulk een
het concilie te Constanz (1414- 1118),eene werk onmisbaaris bijhet gebruiken van gegroote en plegtige kerkvergadering, w aar de schriften, uit wier inhoud menbewjsplaatsen
stelling,dat een algemeen concilie boven den wilaanhalen,zoo heeft m en reedsvrotag conPaus staat, bekrac,
htigd werd, waar de ver- cordantiën van denBjbelgemaakt.Menheeft

CONCORDANTIE-CONDZ
er eene uit de 13de eeuw van Antoni'
lts ran

Pad'
ta onder den titel pconcordantiae morales'' waarop vele andere volgden. Op last
van paus Sûœt'
tts V verschenen,van de Vu1gata?de rconcordantiae bibliorum Sacrorum''
en hlervan heeftDueripon in 1838 eenenieuwe
uitgave geleverd.M en heeft voortsGrieksche
en H ebreeuwsche concordantiën. Men heeft
eene Nederlandsche naar de Staten-vertaling
en voorts metde Hebreeuwsche en Grieksche
woorden van den Groningerpredikant AbraAcvll: Trommi'us (1672-1691, 3 dln t'
oliol,
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onderanderen:rRelation abrêgéed'
unvoyage,
fàit dans l'intérieur de 1'
Amérlque méridionale
La flgure de la terre dêterminée
(1145)17
(1i49)11 - rMesure destrois premiers degrês du mêridien dans l'
hêmisphère australe

(1751)'''- en ,
)Journal du voyage,fàitpar
ordre du roi,à,lêquateur(1751),,.
Condam lnea Deelvtd.is denaam van een

plantengeslacht uit de familie der Rubiaceën.
Het Omvat Pertlviaansche heesters, waarvan
sommige in de geneeskundetepaskomen,z00als 0.corymbosa .D:c.,die op de Andes groeit
waarvan de bast in plaats van kinabast
die zich de vervaardiging van ditui/gebreid en
werk ten tweede male getroostte,daar zjne gebrtlikt wordt. Die van 0. tindoria .D:c.,
wederhelft het gereedliggend handschrift aan welke ; Ned. el hoog wordten schermbloede vlammen oFerde. Xerkwaardig is einde- mige trossen draagt,geljkt op roode kina-

ljk de pcomplete concordance to Sheak- basten Fordtalsroodeverfstofgebezigd.

spe
Car
e(1845/''vanMrs.Cowden Clarke.
oncordla, de godin der eendragt, had

Conde isde naam van een 0ud en beroemd

geslaeht, uit de stad Condé in Henegouwen
te Rome onderscheidene tempels?van welke afkom stig. D e stamvader der vrjheeren ran
die Op het Capitooldoor I'
nrius Ocpzïllzf.
< ge- Condé was Gottfried,die omstreeks hetJaar
sticht en later door Tiblrius en .f/Jt,z. ver- 1200 leefde en de helft der heerljkheid benieuwd, de meest beroemde was.De Godin zat. Nadat het geslacht in 1391 uitgestorven
wordt voorgesteld in eene zittende houding w as, verviel die helft achtereenvolgens aan
met een staf ot'een hoorn des ovel
-vloeds in de graven ran Odï/ïzw:zl,ran .#t)#.ç:zl#t
v.
/'
,r@n
de êéne en een schepter of eene weegschaal .rtz/t
xbz?
, en eindeljk aan hethuls Croy.in de andere hand. - Coneordia is 0ok de De andere helft was in de dagen van Gott-

naam der58steAsteroide(zieonderditwoord). ./.
r1(fin hetbezitderheeren van Aresnes,en

door M aria ran xl.ret
szle.
s, grayin ran Wlt?i.
g,
Concours, zie I'
aillissement.
Concreetnoemtmen datgene,watmen op kwam zj aan Ilkgoran O#J/i!Jozà,graafran

grond der ervaring alseen afzonderljk voor- & . Paltl. Hare achterkleindochter Joltanna

werp kan denken, en abstraetdatgene,wat ran OPZI#J,huwde in 1335met Jaeq%es I '
lt?
men in hetalgemeen zich voorstelt.Die beide Bourbon en werd de stamvader van het gewoorden zjn in dewjsbegeertenietweinig heele huis van Bourbon.Haar 2dezoon Lodein zwang.
'
ln'
i/k verkreeg Condédatvoorzjnachterklein-

Concubinaqt,zie Ilùwelj;k en Orerspel.
Concurrentle,zie M ededinying.
Concursus ad delictum , zie Misdrjjf
en Stras
Concussie, zieAfpersiny (onder
tegen hetvermogen).
Condam ine (Charles Marie de la),een

zoon Lodetvj;k '
pcz
lBonrboltt0teen prinsdom

verheven werd.Van deleden van datgeslacht

vermelden wj:
Lodewl
jk I ran Wpffrlt
?zl,prins r@n Condl.
Hj werd geboren teVendômeden 7den Mei

1530, Ondernam in 1549 een veldtogt tegen
Boulogne, hetwelk in het bezit was van EnFransch xeiziger en wisktlndige,w erdgeboren geland, voorts tegen Metz,Toul en Verdtln,
teParjsden 28stenJanuarj1701,woonde de en behoorde in 1552 onder de verdedigers

belegering van Rosas in Spanje bj,werd in van Metz.Hj betoonde zieh voortsdapper in
1730 adjunct bj de szheikunde aan de Aca- denstrjd,onderscheiddezich bjdebelegering
démievan W etenschappenteParjs,vergezelde van U lpiano, bevond zich in den slag van
daarna een escader naar de Levant,bezocht St.Quentinyvoortsbj de belegering van Carans 11
er Jerusalem en de vlakte van rrroje,bleef lais en Thlonville, en werd door I'
5 maanden in Constantinopel en keerde met belast met den taak, om den eed te hooren
een schatvanwetenschappeljkeaanteelteningen van den Koning van Spanje ter bekrachtiging
ateau-cambresis.Later
in zjn vaderland terug. Om behulpzaam te van den vrede van Cwezen bj degraadmeting Onderden evenaar, werd hi
j een van de hoofden van het Proteslegde hj zich metjvert0e op de sterrekunde. tantismus en gedroeg zich bj het ontdekken
In 1735vertrok hj naar Amerika en bereikte der zamenzwering van Amboise zoo behendig,
Qulto langseen hoogstmoejeljkenengevaar- dat zelfs de hertog ran G'lfldzich borg stelde
ljken weg.De graadmeting wasermetvele voor de onschuld van Condl. Onderschepte
moejeljkheden verbonden en eerst naeene brieven gaven echternadere inlichtingen om afwezigheid van 10jaarkeerdehj meteene trent zjneplannen.Condésteldezich vrjwilgeschokte gezondheid naar Frankrjk terug. lig ter beschikking van zjnevjanden.doch

voorzokerteregt- de werd door eene commissie uit het Parlement
lengte van den seeondeslinger Onder den eve- ter dood veroordeeld. De dag der uitvoering
naar t0t grondslag der lengtemaatte leggen, van het vonhis was reeds bepaald,toen de
terwjlhj tevensaandrong Opdeinëntingder dood van Frans 11 hem uitden kerker benattlurljkepokken.Tn 1757deedhj eenereis vrjdde,waarnahj zelfst0tlidvandenStaatsnaar Italië, werd in 1763 verlamd en zoeht raad werd benoenld.Daarhj echterweigerde?
troostin de beoofening derdichtkunde?waarna de gevangenis te verlaten voordat m en hem
hj den4denFebruarj1774overleed.1ljschreef 11a een wettig onderzoek onschuldig had verHier wenschte hj
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klgard,geschieddeditlaatste doorden Staatsraad, en deze uitspraak werd bekmchtigd
door het Parlement.De verzoening,doo1'den
connêtable ran M ontmoreney tusschen Condlen
den hertog ran Jùé'
: t0tstand gebragt,was
slechts eene comédie. Hierdoor echter werd

moordenaartestrjden,werd eersteenwapenstilstand en vervolgens devredegesloten.Kort

daarna vocht de Prins met grooten jverbj

de belegering van Havre tegen deEngelschen,
en Catltarina deed veelmoeite, om hem aan

harebelangenteverbinden,dochhjhadweldra
hj gouverneurvan Picardië,waarna hj d00< reden Om zich over haarte beklagen,zoodat
heldhaftig vertoon de hoofdstad z00 beangst het oorlogsvtlur op nieuw ontbrandde. Een
maakte,datzj gereed wasom zich aan hem plan,om zich op hetslotMonceauxmeesterte

over te geven, toen de onverwachte komst maken van den persoon des Konings, leed
van den hertog ran G'
liyd alde stoute bere- schipbreuk op de trouw der Zwitsers, doch
keningen van Condl verjdelde.Zjnebenden eenige dagen daarna omsingelde het leger der
gingen uiteen,en hj zelfgehoorzaamdeaan Hugenoten de hoofdstad. In December 1567
hetbevel om de hoofdstad te verlaten,zonder Fe
mob
es
rt
uahj
rj echter de blokkadeopheffen en in
zich nleester te m aken van den persoon des
daaraanvolgende belegerde hj CharKonings.Nu begafhj zich naar Orléans,dat tres.Devredewerdniettemin teLongjumeau
door d'Andelot bj verrassing was ingenom en. gesloten en doorhetKoninkljk edictvan 23
De omstandigheden Y7aren gunstig,want de Maal't1568bekrachtigd.Condébegafzich naar
Protestanten grepen overalnaardewapensen zjn kasteel Noyers bj Tonnerre,doch van

een grootgedeelte van Frankrjk wasin 0pstand,terwjl het H0f gebrek had aan geld
en aan soldaten,doch Condlliet00k nu het
beslissend oogenblik voorbjgaan.Hj onderhandelde met de Koningin en met vreemde
hoven
ente
gaf
eer
oonr.t
jd a
anldede regéring
zich
vehi
rst
rdke
Hj
wi
0In

zelfseene

overeenkomstsluiten,indienhetvjandigdriemanschap van het hofverwjderd werd.Te
l%t gevoelde hj,dat hj het hoofd in een
strik gestoken had, en alleen door meineed
kon hj zich redden.Immers hj had zjn
broeder onder eede beloofd,dat hj t0them
z0u terugkeeren,indien de overeenkomstniet
t0tstand kwam.Niettemin toendepoginyen
t0t een verdrag schipbreuk leden,haasttezlch
Condê, tegen het Koninkljk leger te velde
te trekken, doch zonder gevolg, en zjn
leger verliep, toen hj en zjne aanhangers

beide zjden werden klagtenaangeheven over

de sleehte veN ulling der gestelde V00rwaaxden, en toen hetplan van het H0ftom
de 3 aanvoerders der Hugenoten in hechtenis
te nemen, schipbreuk leed, ontbrandde het
vuurvan den burgeroorlog op nieuw.Een jaar
ging nagenoeg werkeloos voorbi
j doch ioen
Condl in 1569 door hetlandschap Saintonge
naar Périgord trok, om zich met het leger,
doordenPfalzgraafronZweibriiekennaarFrank-

rjk gebragt,te vereenigen,werdhj doorden
hertog ran dzd
pb'x op den l'
Jden Maarttot een
gevechtgedwongen,aan hetwjkengebragt,

gevangen genomAen en door den aanvoerder
der ZY7itsersàYontesguion doodgeschoten.
Henri .
J'
, prins ran OOS#J,hertog ran .
rz;ghien: graaf van Anisy en Vallery,heer van
la F:i-f/-.
sp'?
zd-l'
p'
lIlrrd.Deze,deoudstezoon van
den voorgaande,werdgqboren telaFerté den

door de regêring met den naam van Oproer- 29sten December 1552, streed aan de zjde
lingen w erden gebrandm erkt. Condg drong nu van den admiraal Coligny bj Montcontour en
te sterker aan op de toezending van hulp- Arnay-le-Dl
lc,en ontkwam aan deParjsche
troepen uit Engeland en Duitschland en be- Bloedbruiloft alleen doordien hj t0thetK0lastte zich met de verdediging van Orléansen ninkljkhuisbehoordeendooxzjngedwongen
Bourges.Laatstgenoem de stad bezw eek wel- terugkeer t0t de R .Katholieke Kerk,evenals

dra bj verdrag, en Orléans werd voor een de Koning ran Nararreen zjne broedersConti
dergeljk lot gevrjwaard doordevoordeelen, en Roissons.In 1573 nam hj deelaan de bewelke M ont
gomery in Normandië behaalde,en
door de landing der Engelschen.Rouen w erd

legering van La Rochelle en w erd gouverneur
van Picardië.Na het in hechtenis nemen van
door de Koninkljke troepen stormenderhand den K oning ran z%avarre en van den hertog
ingenomen, en Dgras,die m et6000 man uit van z lezzçpgznam hjdevlugtnaarDuitschland,
Guienne oprukte, leed eene nederlaag.Toch verzam elde er troepen enverklaardezichopenk0n Condé zich weder te velde begeven?toen ljk een voorstander van hetProtestantismus.
d'A ndelotmet9000 man,meerendeelsD mtsche In Januarj 1576 trok hj meteen aanzienljk
troepen ill orlêans doordrong.In plaats van leger door Champagne naar Bourbonnais en

nu op te trekken naarParjs,hield hj zich vereenigdezich bj Vichy metden hertngrrrgz

op met het veroveren van allerlei nietige ste- AlenLon,die alzoo hetOpperbevelontvingover
den,en toen hj eindeljlkvool.de hoofdstad 35000 man.Het H0fverkeerde in degrootste
verscheen,vond hjhaarop eeneernstigever- vexslagenheid; Nieldra &verden er Onderhandedediging voorbereid.DeslagbjDreuxmaakte lingen geogenden in hetEdictvan Mei1576
hem afhankeljk van den hertog ran &'
lJ.
:d, gewetensvrjheid en vrjheid van godsdienstweshalve de onderhandelingen Over den vrede oefening aan de Hervormden gewaarborgd.

een aanvang namen.Condd
ebegon echterzjne
eischen hooger te stellen,toen hj vernam ,
dat Coli
gny nogdooreenA aanzienljkekrjgsma> wàs omringd. Nu trok de hertog de
G'uisein hetm idden van den wintertenstrjde,
m aar vieldoorsluipm oord!en daar Condézich
schaamde, om aan de zdde Yan een sluip-

Doch reeds in Februarj desvolgendenjaars
Ontstond de Ligue,welkeaan deProtestanten
de verworvenevoordeelen weder ontrukte.De
Oorlog ontbrandde op nieuw ,doch Condlver-

loorde eene vesting na de andere,enhjmoest

w eldra over eenenieuwe overeenkom stonderhaudelingen aanknoopen,dûch dezegavengeen

c0ND:.

60T

uitslag.Condêveroverdenu debelangrjkeves- DeSpanjaarden onderI'ranceneo de .V8p# betiny La Fère en zocht vrtlchteloos hulp in legerden Rocroi, doch de Prinsversloeg hen
Dultschland,- voortsinEngehnden in deNe- in weerwil van hunne overmagt,drong den
derlanden.lnmiddelshaddeKoningranNararre 19den Mei1643 door in Vlaanderen en Henezich methetH0fverzoend,endePrinszag zich gouwen en veroverde Thionville.In het v0l-

genoodzaakt,Om alleen den strjdvoorttezetten.Vruchteloos belegerde hj eenige steden,
en begaf zich eindeljk overouernsey naar
Engeland en vanhier naar La Rochelle. In
1586 behaaldehj echterbjSainteseeneoverwinning, alsmede in den slag van Cot
ltras
(1587),zonder zich dieten nuttetemaken,
en Overleed teSt.Jeand'Angelyden5denMaart
1588,vermoedeljk doorvergif.
Henri 11,prins ran conde',hertog ran rsghien elz.,een zoon van den voorgaande.Hj
werd geboren dqn lsten September 1588 te
St.Jean d'Angely.Een procès,zjnemoeder
aangedaan wegens gifmenging en echtbreuk,
deed hem 8jaarin ballingschap doorbrengen
teRochefort,doch nadevrjspxaak gafHenri
.

gende najaartrok hj naarden Elzasen verdernaarFreiburg,waarhjM erey noodzaakte
t0t eene achterwaartsche beweging.Den 3den
Augustus1645 behaaldehjbjAllersheim niet
vervan Nördlingen eenebelangrjkeoverwinning,en werd zelfdaarbj gewond,zoodathj

het Opyerbevelaan Tuvennemoestovergeven.
Reedsln 1646streedhjwederteqendeSpanjaarden in de Nederlanden en elndigde dien
veldtogt met de veroveriny van Duinkerken.
De dood zjnsvadersverhlefhem vervolgens
t0thoofd van zjn geslachten t0tden gewigtigsten man van Frankrjk na den hertog ran
(IJJIIO?,
:.De nieuwe veldtogt van:11647 liep
hem weder Op het tooneel van den oorlog,

doeh de jverzuchtige cardinaalMazarin zond
hem naarCatalonië,en zjnvoorspoedontzonk
hem v001*de eerste maalvoorhetvruchteloos
belegerde Lerida. In 1648 streed hj weder
roemrjkindeNederlanden,veroverdeYperen,
behaalde de overwinning bj Lens,en werd
wegensdebedreigingen derFronde(zie onder
in zjne nabjheid te brengen.Nu vond hj dit woord)naarFrankrjk teruggeroepen,alvoor haar, later ook voor zich zelven eene waar hj alsscheidsregter tusschen hetvolk
schuilplaats bj den aartshertogAlbertlu.De en hetH0feerstgenoemdevaneenigemillioenen
Koning verzocht om uitlevering dervlugtelin- belastingen bevrjdde en eene verzoening t0t
gen,doch werd weldra vermoord,en nu hield standbragt.Toendestrjdopnieuw ontbrandde,
Condlden lsdenMei1610zjn plegtigenintogt koos hj de zjde van hetH 0f, en toen dit
in Parjs,waarnahjhetregentschapverkocht laatste inChetFeheim Parjsverlaten had,omaan deKoningin-Moeder.Detoenemendeinvloed singelde onde de stad en bragtaan devolksvan Coneini ergerde hem zoozeer,dathj in partj aanmerkeljke verliezen toe.Onderzjne
Februarj 1614hetH0fverlieteninJulj1615 bescherming keerde het H0fin Augustus 1649
naarde wapensgreep.HjveroverdeChâteau- naarParjsterug,doch hj wachttevruchteloos
Thierry en Epernay, trok over de Loire en op dehem toegezegdealleenheerschappjqzelfs
verkreeg het verdrag van Loudun (1616).In werd hj metzjn broedez.en zjnschoonbroeweerwil van de gunstbewjzen des Konings der,den hertog de.fpp-tp6rilld,doordeFronde,
knoopte hj verbindtenissen aan metden 0p- opgestookt d0or M azarin, in hetKoninkljk
roerigen hertog van .fplgf
:rïlle, werd den slot te Parjs verradel'ljk in hechtenis geno. f
lsten September 1616 in hetLouvre in hech- men en naarVincennesgevoerd.Zjne zuster
tenis genom en en eem tnaar de Bastille,later en haar gunsteling, de hertog de AocFzç/b'
?4naarVincennesgebragt.In October 1619 werd ealtlt, hadden echter de vlugt genom en, en
hi
j door Luynes in vrjheidgesteld en streed laatstgenoemdeversterkteBordeaux,terwjlTzfna dien tjd metjveren voorspoed tegen de renne,die zich vöördenPrinsverklaarde,een
Hervormden. Het vonnis,over zjn zwager klein leger verzam elde, een verdrag met
den ongelukkigen M ontmorency geveld, ver- Spanlesloot,en metzjnesoldaten,versterkt
schafte hem voorts aanzienljke goederen,en door16000 Spanlaarden,in Champagnedrong,
hj zag zich in 1635 benoemd tot gouverneur terwjlhetvolkteParjsbjhetberigtdergevanIV last aan het Parlement, om Condé als
eersten prins van den bloedeen alsvermoedeljken erfgenaam van den troon tebegroeten.
In 1609 huwde hj m et Cltaelotte M argulrite
de Aàzlfplprewcy,doch bemerkte weldra, dat
de Koning dezen echtbevorderd had,Om haar

van Bourgondië en Lotharingen.In de 3 vol- genschap van Condévreugdevuren ontstak.T'/4gendeJaren veroverdehjinSpanjeenFrank- renne rukte zegevierend voorwaartst0top een
rjk een groot aantalsteden,kwam na den dagmarsch van Vincennes,dochleed,nadat de
dood van Lodelvj;k XIII aan het hoofdvan Prins reeds w as w eggebragtnaar hetkasteel

denStaatsraad,en overleedtePargsden26sten Marcoussi en vervolgensnaarHavredeGrâce,
December 1646.
den 15den December 1650 eene nederlaag,die
Lodewj;k 11 rJA;Bovv
rbon,,prinsran Condl, hem werd toegebragt door den maarschalk d'u

doorgaans de groote Op4#J genaarad,een zoon Plessispraslin,waarna ook Bordeaux voorde
van den voorgaande en een der grootsteveld- troepen der regéring bezweek.HetParlement,
heerenvan zjntjd.lljTverdgeborentePargs de Fronde en de hertog ran Orllans drongen
den 8sten Septeraber 1621 en voerde t0t aan echteraan Op debevrjdingvan den Prins,en
den dood zjns vaders den titel van hertog terwjlM azarin de wjknam naarKeulen,bevan .F%-t
/Aidzl.Op lgjarigen leeftjdwoonde hj reidde de veranderdevolksgunsttePartjsaan
debelegering bp vanArras,werd 2jaarlater Condl eene sch
tterende ontvangst. Hj ver.i
opperbevelhebber van het Fransche leger in bande tarstond den cardinaal uit Frankrjk,
de Nederlanden en behaalde er grooten roem. maar verzuimde,aan de hem vjandige KQ-
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ningin het regentschap te ontnemen en dit over de Rjn.Na zjne herstelling zond men
aan den hertog ran Orllans op te dragen.De hem met 18000 man naar Metz? om er het
listige vrouw zocht hem verdachtte maken: land tegen e0n aanvaldervjanden te beveien hierin slaagde zj zoo goed,dat Conde
' ligen.In 1672 bejverde hj zich tevergeels,
Parjsmoestverlaten,indien hj nietinhech- om in H ollandnieuwe verovetingen te maken,
teniswildekomen.DeJeugdigeLodew'
qkXIV en beschermde Vlaanderen,enin 1674 leverde,
verklaarde hem welis waar Onschuldig,maar hj i
de Nederlanden 3 bloediqeveldslagen,
de Koningin behield haren invloed.Condl be- waarn
bj de overwinning 0nbesllstbleef.ook
gaf zich nu naar Bordeaux, maakte 0r in 1675 bleef hj er bevelvoeren,doch na
zich meester van het inkomen der kroon,en den doodvan Turennewerdhj belastmethet
trok tegen de Koninkljketroepen onder den opperbevelvan hetleger in Duitschland.Hier
graaf d'H areourt te velde, doch m oest voor dwong hj M ontecuculiom hetbeleg van Hade overmagtterugtrekken.Nu kwam M azarin genau op te breken,waarna hj Zabern ont-

met een door hem geworven legeruitzjne zette.Podagra noodzaaktehem eindeljk,het
ballingschap terug, en hierdoor verkreeg de Oorlogstooneel te verlaten,en hjoverleed te
Prins in den hertog ran Orllans een getrouwen bondgenoot.De maarschalk ran Sb:ffocozlr/werd inApril1652 door Condégeslagen,
en het H0f, dat zich met M azarùt te Gien
bevond alleen doordedapperheidvan Turenne
gered. De Prins te Partis met geestdrift Ont-

Fontainebleau den zlden D ecem ber 16+ .
HenriJkfdq:,prinsran Cozl(f/,een zoon van

dell voorgaande.Hj werd geboren teParjs
den 29sten Julj 1643, voerde t0t aan den
dood zjns vaders den titelvan hertog ran
l1gAlzl, streed in de Nederlanden en redde

.

vangen,verkwistte aldaarzjn tjd in onder- llet leven van zjn vader in den slag bj
handelingen.W eldrawerdenzjnetroependoor Senef.Hj woonde onderscheideneveldslagen
Turenne geslagen en bj Etampes ingesloten, enbelegeringen bj,en overleed teParj:den
maar door denhertogran.Lt
?JAt
VI.t
/:Pontzeten lsten April1709.
door den Prins zelven naarSt.Cl
oud gebragt.
Lo'
tb
is JTT,pxins '
van OOP#J,een zoon van

Hier bedreigde hem deOvermagt;hj wilde den voorgaande.Hj werdgeboren den llden
de wjk nemennaarCharenton,maal'Turenne October 1668,onderscheidde zich doorzjne
achterhaaldehem,enhj moestindevoorstad krjgsbedrjven,vooralin den slag bj SteenSt.Antoine post vatten.Dââr werd geweldig kerke en bj Neerwinden,en overleed tePagestreden en de Prins,h0e dapper ook,was rjsden 4den Maart 1720.
op hetpuntom voordeovermagtte bezwj- Lolis ./feAl'rï,prins ran OOI#J,oudstenzoon
ken, toen de prinses van r pzld.pdzlyïer,eene van den voorgaande.Hj werd geboren den
dochter van den hertog ran Orle'tzzl.
s, de ka- 18den Augustus 1692, zag zich benoemd
nonnen derBastille01$deKoninkljketroepen t0t pair van Frankrjk,groot-hofïneester van
deed rigten: waarnadeze terugtrokken.00k hetKoninkljk huisen gouverneur van B0urde Parjzenaarswapenden zich,doch 00kdit- gondië,woonde onderscheidene veldtogten en
maal was de volksgunstvan korten dmlr;de belegeringen bj,werd na den dood van Loinvloed van Condê bepaalde zich t0thet Par- Af,
p'
J
/k XIV voorzitter van het regentschap,
lem ent,dat den hertog ran OrJJt- .
M totluite- in 1716 voorzittervan den krjgsraad,in 1718
nant-generaal dcs Koningrjks en hem t0t luitenant-generaal,en verkreeg het Opzigtop
bevelvoerend generaalvan hetlegerbenoemde. de opvoeding van den Jongen Koning.Nahet
Toen de Koninkljke troepen aanmerkeljke overljden van den hertog ran O'
rJJJS.
M (1723)
vorderingen maakten,weesColtdKdehem aan- werdhjeersteminister,dochI'
l
e
u
r
y
v
erdrong
gebodene am nestievan dehand,begafzichnaar hem uitde gtlnstdes K onings,waarna Conde'
Spanle,veroverdemetSpqanschehlzlpeenaantal naar Chantilly verbannen w erd.In 1727 vem
Franschestfaden,maarwerddoorTurenneweder kreeg hj vergunning om weder aan het Hof
OVer de grenzen gew orpen. Ook later Btreed te verschjnen,spande er zamen tegenI'
leury,
h; niet voorspoedig tegen Turenne.De Span- w erd in 1730 nogmaals verbannen,doch kort
Jaarden leden bj Aln'
aseenebelangrjkeneder- daarnatertlggeroeyen,en overleedteChantilly
laag, en in 1653 sneuvelden bj Duinkerken den 27sten Januarp 1740.
6000 Spanjaarden,terwjlCondéternaauwer- Louis JO:@A:,prins van Condl e0n Z00n
nood aan de krjgsgevangenschap ontsnayte. van den voorgaande.Hj werd geboren den
Spanjeverlangdenuuaardenvredeenverwlerf 9den Augustus 1736) zag zich reeds op 4jadaarbj maar even,dat Condlin zjnev00r- rigen leeftjd bekleed metde betrekking van
malige waardigheden en goederen zou worden gouverneur van Botlrbon en streed metgroote
hersteld.Daarna werd hj gouverneuren Ont- onderscheidingin den Zevenjariyen oorlog.In
viny den lstenJanuaxj 1662,deordevanden 1771, teekende/hj eene ernstlge memorie,
Helligen Geest.Niethj,maar Tarennewerd tegen den Koning gerigt,waardoor hj zich
echter bj het uitbarsten van een nieuwen we1 verbanning,doch geenszins de ongenade
Oorlog metSpanje(1667)bevelhebbervanhet van den Alonarch op den hals haalde. Hj
leger in deNederlanden. In hetvolgendeJaar werddan ook weldra teruggeroepen en leefde
belastte men hem met de taak,om Franche- te Chantilly in een kring van geleerde manComté te veroveren,- '
tgeen hj in 14dagen nen.Bj het uitbarsten der Revolutie nam hj
volbragt.Toen in 1672 Lodew'
qk XfV tegen de wjk naar Dtlitschland en voegde zich
Nedel
-land te velde trok,stond Condéaan het meteene kleineschaarbj W urmser.W èlmoest
hoofd van 30000 man: m aakte zich m eester hj voor C'
astine terugtrekken, doeh in 1793
van W esel en werd gewond bj de overtogt behield hj de overhand, en na den Vrede
.
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van Campo Formio ging hj in Russische, k0n beginnen.Hj legdo zich met jver t0e
daarna in Engdsche dienst.In 1800 bevond op de wjsbegeel'
teen gafOp Bojarigen leefhj zich bj hetoostenrjkscheleger,doch na tjd zjn yEssai surl'originedesconnaissanden Vredevan Luneville keerdehj naarEn- ces humalnes (Amsterdam 1746,2 dlnl''in
geland terug,kwam metdeBol
trbon.
îinFrank- het licht. Ter wederlegging der stelsels,die

rjk,betrok h0tkasteelte Chantilly en over- niet op ervaring gegrond waren,schreefhj
leed den 13den Mei1818.Hjheofteen mEFsai zjn rrraitê des systêmes (Amsterdam 1749,
surla viedugrand Condé(1806)''inhetlicht 2dlnl'' en hierop volgden rrraitédessensations (Amsterdam 1754, 2 dln)'',en rrraité
gegeven.
L0'
lti8 .
sdzlrï Josèplte,prins ran Cpgz#/,een des animaux (Amsterdam 1755)''.Door zjne
zoolz van den vooxgaande.Hj werd geboren geschriften werd hj een vertegenwoordiger
den l3den April 1756,duëlleerde in 1780 met van hetSensualismus.Hjnoemdehetdenken
den graaf ean x4rfoï.s,laterkoning Karel-'.r', eene soorf van gevoelen, verwierp den aanen werd om die reden naar Chantilly geban- geboren aanleg?en verklaarde,datdemensch

nen.In datjaarscheiddehj van zjnegema- elke vaardigheld dooroefening verkrjgt,terlin Bathilde rlz? Orllans, nam deel aan de wjlhj ook allebegeerljkhedenenhartstogten
belegering van Gibraltal-en werd weldramaam

aan het gevoeltoeschreef.Immers het gevoel

schallt.Bj hetuitbarsten derRevolutiebegaf van hetaangename w ektbelangstellingdaarin,
hj zich met zjn vader naar Duitschlanden en hetgemis van dataangename wektde be-

streed aldaar dapper in de gelederen dex uit- geerte daarnaar.Volgens hem is hetverstand
rewekenen.Van 1800 t0t 1814 vertoefde hj niets anders dan de vaardigheid van te kun-

ln Engeland,keerdetoennaarFrankrjkterug, nen spreken,zoodathj in hetalgemeen geene
verviel t0t zwaarmoedigheid en werd den
29sten Augustus 1830 opgehangen gevonden in

andere vermogens der zielerkende als datder
gewaarw ordingen. Eene uitgebreide kennis
het kasteel St.Leu.Hj had den hertog ran en een aangenaam voorkosaen bezorgden aan
z'
zpîc/,vierden zoon van Lodewi
/
jl
cTMJ'
:.
:, Condillae de plaats van onderwjzervan den

t0terfgenaam gesteld vanzjnegoederen,want infantranTlrpzl,een neefvanLodewl
jkXTr,
met hem nam het geslacht Condl een einde. en voor dezen sehreefhj een pcoul
-sd'études
Hj wasdevadervan den ramyspoedigenhem (1775, 13 dlnl''. In 1768 werd hj lid der
t0g ran ZZZwAII (zie onder dlen naam).De FranscheAcadêmie,en overleed Op zjn buigeneesheeren verklaarden,dathj zich doo1- tenverbljfbj Beaugency den 3den Augustus
zelfm oord van het leven had beroofd, doch 1780.Behalvereedsgenoemdeheefthjn0geen
zjnebloedverwantenin dezjljntrachttenaan aantalandere werken geschreven.
tetoonen,dathun deerfenisontfutselden Condl
Condor, zie Gier.
vermoord was.
Condorcet (Marie Jean Antoine Nieolas
Caritat, markies de),een uitstekend Fransch
Condem natie, zie Vonnis.
Condensatie,zie Verdiytiny.
Condensator noemt men een toestel,om

geleerde, Nverd geboren den 17den September
1743 te Ribemontbj St.Qtlentin.Zjn rEssai

zwakke sporen van eledriciteit te ontdekken. surlecalculintêgral'',ingeleverdbjdeFranHj isuitgevonden door Volta in 1783 en be- sche Acadêmie van W denschappen,gevolgd
staat uit 2 door eene vernislaag geïsoleerde door zjn pMémoiresurleyrobl
èmedestrois
koperen platen,die men Op elkander kan zet- corps''en door zjne rEssals d'
analyse'' bezo
rgde
he
m
i
n
1169
een
ze
t
e
l
i
n
datligchaam
ten.Raaktm en de Ondersteplaataan meteen
zwak eledrisch voorwerp, dan ontdekt men van gel
eerden,terwjlzjne mElogesdesacahiervan geene verschjnselen, docll zelf'
s de dém idens m ûrts avant 1699''oorzaak waren,
geringste hoeveelheid electriciteitbilzdtde on- dat hj in 1777 t0t secretaris der Académie

benoemd werd.Doorzjnetheoriedercometen
verwierfhj den uitgeloofden eereprjste Berljn,en de rMemoires''van onderscheidenegeleerde genootschappen verrjkte hj metzjne
eledrisch voorwerp zoo te handelen,verdigt bjdragen.Hj nam deelaandebewerkingder
(condenseert) men de electridteit Op die pla- ),Encyclopédie'',bemoeide zich metdequaestie
ten, '
en als eindeljk bj het wegnemen der der Amerikaansche vrjheid en met die der
bovenplaat,de electriciteit der onderplaatvan Negerslaven,en zjne staatkundige denkwjze
haren band Ontslagen wordt,kan zj krachtig strookte m et die deropkom endeomwenteling.
werken op de goudblaadjesvan een electro- GrooteninvloedverwierfhjdoorzjnerFeuille

geljknamige der bovenplaataandeOnderzjde,
terwjlmen degeljknamigeaandebovenzjde
door aanraking m et de hand kan aieiden.
D00r bj herhaalde aanraking methetzwak

meter. - Een condensator heeftmen voorts

Villageoise''; na de vlugtdes Konings stelde

bt
Jdestilleertoestellen,om d0orafkoelinggas- hj de vorsteljke waardigheid vflor a1seene
vormige ligchamen in vloeibare te verande- anti-sociale inrigting,en toen destad Parjs
ren, alsmedebjstoomwerktuigen% van lage hem afvaardigde naar de W etgevende Vergadrukking,waar hj dientom doorinspuiting dering?werd hj ereerstsecretarisen daarna
van koud water stoom in waterteveranderen voorzittel'
. Hj waserstellerderproclamatie
aan alle Franschon en aan geheelEuropaover
(zie Stoomwerktl
tqq).
Condillac (Etienne Bonnot de Mably), de afschaëng der Koninkljke waardigheid.
een Fransch wjsgeer der 18de eeuw en een A1s afgevaardigde van het departement Aisne
broeder van den abbé M ably: werd geboren stemdehj in deNationaleConventiemeestal
jnen,en de valvandezepartj
te Grenoble in 1715.Tn zjnejeugd washj metdeGirondt
zeerzwak,zoodathjeerstlaatmetdestudie (31 Mei1793) verhinderde de invoering van
V.
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eene d00r hem ontworpene constitutie. A1s te Brussel in 1871. Voorts heeft men 0en

medepligtigevan .
Bri.
nk
notwerdhjinstaatvan groot aantal conferentiën gehad te Londen,
beschuldigïng gesteld,en toen hj zich schuil zooals die wegens Griekenland (1827), en
hield,verklaardemen hem buitendewet.Eene wegensBelgië (1830),- - alsmede te sveenen
edele vrouw ,madame Verney,verschaftehem overdenOosterschenoorl0g(1853),- teParjs
gedurende 8 maanden eene wjkglaats,en in over Neufchâtel (1857),alsmede overonderdien tjd ontwierp hj zjn pEsqulssed'
un ta- scheidene Turksche zaken enz.(1857- 1859,
bleau historique des progrès de l'
esprit hu- 1866- 1869),- deconferentieteLondenwemain''.Eindeljk vernam hjuitdedagbladen, gensGriekenlandendeIonischeeilanden(1861,
dat0ok zj,dieveroordeelden in huishadden wegens Sleeswjk- llolstein (1864), wegens
verborgen gehouden met den dood bedreigd Luxemburg (1867),en wegensde ZwarteZee
werden, en nu waren zelfs de dringendste (1811).Eindeljk heeftmeneeneinternationale
beden der edelmoedige vrouw niet in staat, conferentie gehad teGenèveoverdeOrganisatie
om hem teweêrhouden.Vermomd verliethj dergezondheidsdienstin tjdvanoorlog(1864),
Parjs,dwaaldeeenigen tjdrond,begafzich, te Parjs overde telegraafdienst(1865),eene
door gebrek geprikkeldynaar eene herberg te teConstantinopelt0tweringderchölera(1866),
Clamar bj Bourg-la-Relne,en werd erdoor eenete Parjsoverhetmuntwezen(1867,eene
een lid der revoltltionaire regtbank aangehou- te Petersburg over het niet-gebruiken van
den en in den kerkergeworpen,waarhjden springendekogelsin denoorlog(1868),eenete
volgenden morgen (28 Maart1794)dood Op Bern overden St.Gotthard'sspoorweg(1869),
den grond lag.Zjneverzameldewerken zjn enz.
door Garaten Cabanis(1804,21dln)en later Confervyceae,zie Draadgvieren.
doorCondored OtconnorenArayo(1847-1849, Confessle,zie Geloetbell
jdenis.
Confrm atie ofberestiging noemtmen in
12 dln)uitgçyeyen.
Condottlerlnoemde men in de 14deeeuw de ProtestantscheKerk de aanneming van lidin Italië deaanvoerdersvankrjgsbenden,die maten na beljdenis des geloofs.Zj isin de
bj hetuitzigtop soldj eh buitbereid waren, plaats gekomen van het vormsel (zie onder
om voorelkezaak testrjden?terwjlzjook dien naam)in deR.KatholiekeKerk,enheeft
we1 op eigen qelegenheid ultgingen om te doorgaans plaats in de kerk op den Zondag,
plunderen.De elndelooze veeten der Italiaan- vooxafgaandeaan dien,wâarop debevestigden
scheStatenl'
iepenzulkemannentevoorschjn, de eerste maal met de gemeente het heilig
en deze hadden weldra alle militaire magt in
handen. Reeds de Viseonti's en de k
%eala's
wierven troepeninDuitschland,enlatervormde
Lodrisio in 1339 eene goed georganiseerde

avC
ononss
dmaal
gelruiken.
catle,zie Verbevdrerklaring.

Confoederatie, zie k%tatenbond.
Confrontratie is de onderlinge vergelj-

bende.Totzjnemeestberuchtenavolgersbe- king van personen met hun signalement,van

hoorden Guarnilri,Lando,I'raneeseo 41 Car- procèsstukken, van het resultaat van getuimagnola en Franeesoo s'
-/
àrzl.In Frankrjk genverhooren en van andere bewjsmiddelen
had men in de 14de eeuw ,gedurende de 00r- ln het straf- en het burgerljk procès. Zie
logqn met Engeland,in de rcompagniesgran- Procèsen Strafrernol
ging (onderSraj'
).

des''ietsdergeljks.Zj deden zooveelkwaad, Confucius,eigenljk Konyfoe-tse-ofeerdateindeljk zelfsdelandlieden derzuideljke '
z
pccr#tg:(leeraar).
A7pm
t
?,deChlnéschegeloofsgewesten zich onderden naam van rpacifères'' hervormer,werd geboren den 19den Julj 551
vereenigden, om die w oeste benden te ver- vöör Chr.in de stad Tseoe-se in deprovincie

nietigen.W eldra echter vertoonden zj zich

Sjan-tong.Zjnvaderwaseen behoeftigman,

w eder onder den naam van ,?Tard-venus'': maar gafaan zjnzoon eeneuitmuntende0p-

versloegen in 1361 het Koninkljk leger bj voeding.Reedsoyl7jarigenouderom benoemde
Lyon,waar zelfs Jaeqwes de .
ftlf
zràt?zl,conné- m en dezen tot lnspedeur der levensmiddelen

tablevanFrankrjk,hetlevenverloor,maarver- in Loe,en vervolgens werd hj gedurigbedw enen, toen Duylteselin hen overreedde om voxderd,.totdathjdebetrekkingvanminister
hem naar Spanle te vergezellen en er tegen bekleedde.Reeds lang was hj vervuld met
Pedro de W reede te vechten.
zjne hervormingsplannen,maar toen hj ze
Conductor, zie Eleetrieiteit.
bj wjze van staatsverordeningenten uitvoer
Conferentie noemt men in de ruimste wilde brengen,vond hj tegenstand bj het
beteekenis eenezamenkomstvan personen,om H0fen bj hetvolk,zoodathjeindeljk zjne
over een ofander onderwerp te beraadslagen; betrekking nederlegde,om eenzwervendleven

doch in den laatsten tjd heeft men vooral te leiden.Overal verkondigde hj de voor-

eene zam enkom st van staatslieden met dien

schriften van regtvaardigheid en deugd,rang-

naam bestempeld,wanneerzj vereenigdwa- schikte en verklaarde de voorvaderljkegeren, om over eene internationale aangelegenheid te onderhandelen.Menheef'
tergehouden,
om na den oorlog de vredesvoorwaarden deflnitief vast te stellen, zooals na den Krim -

schriften,verbeterdehetvolksgezangen schreef

onderscheidene boeken. W eldra had hj een

groot aantal aanhangers en leerlingerl, Van
w elke somm igen,zooals Tseng-tseen Tseoe-tse

oorlog te Parjs in 1856,na den Italiaansehen een onvergankelgken roem verwlerven dooroorlog te Ziirich in 1859, na den Duitsch- dien zj deredevoeringen en gesprekken van
Deenschen oorlog te W eenen in 1864,na den

den grooten leeraar opteekenden.Reedsdade-

Pruissisch- oostenrjkschen 00rl0gtePraagin ljk na zjn dood (479)werd hem grooteeer
1866, en na den Duitsch- Franschen oorlog

bewezen; men stichtte zelfstempels)waarin
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hem offeranden werden gebragt. Sedert 22 zamenkomstvan de gevolmagtigdenvan eenige
eeuwen hebben millioenen zichCl
toeyelegdop Staten, om over het sluiten van den vrede
deverklaring zjner leer (zie tùteselte taal- of eene andere aangelegenheid van gemeen-

en !:/&rà'
?
4s#:).Zjn geslacht,sedert 200na schappeljk belang te handelen.In denJongChr. in den yravenstand opgenomen,isn0g sten tjd heeft men 00k congrèssen van m0in de provincle Sjan-tong gevestigd,en het narchengehad,bjvoorbeeld datder3Keizers
hoofd daarvan heeft t0ttitelpverhevengraaf'. teBerljn (1872).Congrèssen zjn ersedertde
Congestie noemtmen eene ophooping van 5deeeuw i
n menijtegehouden,zoodatmen
bloed in de bloedyaten van een ofander lig- 1
aan hunne beschrjving de geschiedenis van
chaamsdeel. - Conyestie-abseessen heeteninde Europakanvastknoopen.Congrèssenzjnvooral
heelkundeetter-oghoopingen,diedoorhetzak- geschiktOm den 0orlog tevoorkomen,en het
ken van etter ult verwjderde plaatsen Ont- ware te wenschen, dat de Europésche interstaan. Zj vertoonen zich bj voorbeeld bj nationale vraagstukken steeds op een congrès
verettering der wervelkolom aan de dj,en werden beslist, evenals de zaak der schadeer ontstaat een lange fstelgang tusschen de vergoeding,dôorEngel
andaandeVereenigde

plaatsderverzweriny en deplek,waarzich Staten van Amerika verschuldigd, onlangs
de etter onder de huld vertoont.
Conglom eraat noemen de delfstofkundigen elke massa gerolde steenen, die door
een ofander verbindingsmiddel,zooals leem ,

(1872)op een congrèsteGenèvet0teengoed

einde is gebragt. - In Noord-Amerika geeft
men den naam van Congrèsaandevergadering
van '
slandsvertegenwoordigersteW ashington.
jzeroxyde,kalkOfietsdergeljkszamengebak- Congreve. onderdezen naam vermelden
ken is.Van de conglomeraten onderscheiden wi
j:
zich de breccieën door de hoekigheid dergeW illiam Cpz
'
wrdr:,een Engelschtooneeldich-

steenten,en dezandsteenendoordienbjdeze ter. Hj werd geboren nabj Leeds in 1672
de verbondene deelen uit kleine korrelsvan en ontving zjne opleiding eerstteKilkenny
eenzelfdedelfstof doorgaans kwarts be- en laterte Dublin.Erwasplan,dathjinde
staan.Men onderscheidtdeconglomeraten naar regten zou studêren,maar hj wjdde zich
de gesteenten,die daarin deoverhandhebben, weldra geheel en al aan dedichtkunjt.Zjn

zooals in kwarts-,gneis-,graniet-,en basalt- eerste tooneelstuk rr
rhe 0ld bachelor'',datin
conglomeraten, en 00k wel naar hunne lig- 1693 werd opgevoerd?verschaftehem degunst
ging, zoodat men spreekt van graauw ak-con- van l
oxd Halî
j'
aœ d1ehem winstgevende beglomeraat enz. Het conglomeraat draagt in trekkingenbezorgde.r'
rhedoubledealertlsg4l''
de Alpen den eigenaardigen naam van nayel- vondweinig bjval,- zjnbljspelrLovef0r

JAA enbehoortermeestalt0t demolasse-vorming. Men heeft 0ok '
tvr%
jrings-eonylomeraat,
hetwelk btj het ontstaan vanuitbarstingsgesteenten door wrgving langsde wanden der
kloven isvoortgebragt.Daarde steenbrokken
daarin evenwelnietzeerafgerondzjn,noemt
men ze Ook wel'
l
rvk
jvlnysbreeeieën.
Congo (De),eene Afkikaanscherivier,zie
G'
tbinéa en Zaire.
Congregatie,afkomstig van hetLatjnsche woor(
1 eœt
yregatio (vereeniging),is de
gew one uitdxukking in de R.Katholieke K erk

love(1695)''destemeer.In 1697 leverdehj
het treurspel r'rhe mourning bride'' doch

toen zjn bljsyel yrhe way ofthe world''
met onversehilllgheld ontvangen werd,zeide
hj uitergernisdedramatischedichtkunstvaarwel.Behalve p'
rhejudqmentofParis''en de
opera psemele''heefthj slechtsgelegenheidsgedichten,onder den naam van rpoems'',uit-

geçeven, terwjl hj leefdevan zjneambten.

HtloverleedteLonden den29stenJanuarj1729
en werd in de W estminster-abtdj begraven.
Als bljspeldichterheefthj geengeringenroem

voox eene zamenvoeging van kloosterst0téén verw orven.
ligchaam . De eerste stichtervan eene congreW illiam Ctlp-,tyerd,bekend doordenaarhem
gatie was Benedolgbs ran Fkr.
sitl, die in de genoemde vuurpjlen.Hj werd geboren den
pne verbete5de eeuw leefde.T0t de belalzgrjkste (tongre- zosten M ei1772,verwierf door z-

6atiën behoordenvervolg
ensdie derBenedic- ringen aan sluizen en kanalen rrooten l0fen
'

tdnen, der Cisterciënsels,der Franciscanen, werd t0t opziener van de Konmkljke labodex D ominicanen,en derJezuïeten. Voorts ratoria benoemd. Zjne belangrjkste uitvindragen te Rome commissiën, door den Paus ding is echter die der brandraketten, die
met bepaalden last ingesteld, den naam van heteerstvoorBoulogne(1806)en vervolgens

congreyatiën.Men onderscheidtze in gewone bj hetbombardementvan Kopenhagen(1807)
en bultengewone.De eerstezjn van bljven- zjn gebruikt,alsmede bj den aanval@ de
den aard en daartoebehooren de Coneqregatio Fransche vloot jj Aix en bjhetbeschleten
omeii of inqnisitionin of de commissie van van Vlissingen (1809).Eeneandereuitvinding
geloofsondexzoek, die wekeljks z-maal met van Conyrere is die, om met onderscheidene
den Paus vergadert, de ConyregatioQtlïcz.
s kleuren tegeljk tedrukken (zieonderKleurenvoor de boekencensuur,- de Conyreeqatio de drnk).In 1816 vergezeldehj Nool@as,in die
pz'
p.
pcgtrzl#tzFdeofdecommissie t0tuitbreiding dagen grootvorstvan.Rusland,Op zjnetogten
desgeloofs,- de Conyreyatiocpzlcs/iïTridentini doorEngelandyonin1824stondhjaanhethoofd
is/:kykrd/'lfzzàofde comm issievan uitleggersvan van eene maatschappj t0tinvoering van gashet Concilie te Trente,
de Congrevjat
io licht op hetVasteland.Hierdoor echter werd
sfxy/e'
t
r neyotiis vitscopog-'
lfzzl of de commlssïe hj in geldeljke moejeljkheden gewikkeld?
voor de zaken der bisschoppen enz.
zoodathj zich in 1828 naarToulousebegaf,
Congrbs,illhet Latjn conyresslu,isde alwaar hj den 15denMeivan datjaar over.
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leed.Hj schreef onder anderen gr
peatise on
the Congrevç-rocketsystem (1827)''
.
Conr eKlsche druk,z1e Kleurendrnk.
CongruenteS> ren ztjnindemeetkunde

en eenzadig. Deze familie omvat boomen en
heesters met afwisselende)vindeel
igebladeren
zondersteunblaadjesenz-slachtige,m trosscn of

aren vereenigdebloemen.Zj telt4geslachten

zoodanige, die volkomen met elkander over- n onyeveer25 soort
en,die uitsluitend in de
eenstemmen,zoodatmen ze alsidentischekan e
keerkrmgslanden poejen.
beschouTven.
Connaught,de noordwesteljkeprovincie
Coni of Cuneo is de hoofdstad eener even- van Ierland,heeftop322L geogr.mjlenruim
Z00 genoemde Italiaansche provincie illhet 945000i
nwoners(in1871).Zjgrensttenwesten
zuiden van Piémont,bj hetvereenigingspunt en noorden aan den Atlantischen Oceaan,tea
derStura'en derGesso.Zj ligtin eenbeval- noordoosten aan Ulster,tenoostenaanLeinster
lig en vruchtbaar oord,heeft fraaje straten en ten zuiden aan Munster.llet land is in
metbogengangen,eenbezienswaardigstadhuis, hetwesten bergachtig,en in hetoostenveelal
een gymnasium ,eenigem erkw aardigekloosters, vlak en m etpoelen en m oerassen bedekt.Men

kerken en galeizen,en teltomstreeks13000 vindtereen grootaantalbaajen,rivieren en
inwoners,d1e een levendigen handeldrjven, meren. Van de rivieren is de Shannon de
welke door den spoorweg naar Turjn niet voornaamste;zj komtuithetLogh-Allen en
weinig bevorderd wordt. De stad is sedcl.
t
1382 aan de graven Van Savoye onderworpen
0n Nverd meermalen belegerd en ingenomen.
DeItaliaanschewrxïzlcl vandiennaam heeftop

is veelal grensrivier. Nagenoeg de geheele

bevolkingbeljdterdeR.Katholiekegodsdienst.
De inwoners houden er zich hoofdzakeljk
bezig met de linnenweverj en metdevisch-

130 Eqy'
eogr.mjlenongeveer600000inwoners. vangst. Connaught is eene zeer armoedige
provincie.
Conlferae,zieKefeldragenden.
ConlAlm en Coniïne, zie Sel
teerling.

Connecticut,een der kleinsteStatenvan

Conjectuur,afkomstiqvanhetLatjnsche deNoord-AmerikaanscheUnie,grensttennoorconjedll
ra, beteekentglsnny.W anneer men den aan Massachusetts,ten oosten aan Rhode-

gist,h0eeenebedorvene plaatsuiteen ofander Island, ten zuiden aan de straat van Longgeschrifteigenljk moetluiden,dan geeftmen Island en ten westen aan New-York,en telt
meer bepaald aan nulk eene gissing dennaam (i
n 1870)op 223 L reogr.mjlenruim 537000
van eonjeetwvr. Men komt er onwillekeurig inwoners. De bodem ls er heuvelachtig,doch
t0ebj eenecritischebeschouwingvan moei
je- doorgaans vatbaar voor cultuur,en bevateen

1jk leesbare handschriften. Het maken van aantalvruchtbare dalen,terwjlhqtoosteljk
vernuftige conjecturen is van ouds eene ge- gedeelte des lands minder vruchtbaar is.T0t
liefkoosde bezigheid van vele letterkundigen, derivieren behooren erdegedeelteljkbevaarmaar zeker is het ook,dat velen daarin veel bare Connecticut met schilderachtige Oevers,
te verzjngegaan.
de Hotlsatonick en deThames,en hetklimMt

Conjevernon,eenestad in hetBritsch-ln- is er zeer gezond. Van de voortbrengselen
disch presidentschap .Madrasen in hetdistric't des lands noemen wj jzer en marmer,Tsjingelpat, iseeneder7 heiligesteden van graan,boter,kaas,suikeren tabak;- voorts
de Hindoe's m et eene prachtige pagode van zjn er zeervele fabxieken vangewevenstoFen
Wiql
'noeen trlt20000 inwoners.
enz.H andel en verkeer worden er door uitm untende havens,alsm ede door vele kanalen
Conjugatle,zie Verroeying.
Conjunctle (Eene)isin de eerste plaats en sjoorwegen ongemeen bevorderd.I)e aaneen roegwoord (zie datartikel).In desterre- zienlpkste steden des lands zjn Hartfortmet

kunde heeft dat w oord de beteekenis van zJ,- 30000en Newhaven met40000 inwoners.Deze
menstand,en dcze heeft doorgaansbetrekking Staatzendt 2 senatoren en 4 vertegenwoordioponzezon.In hetalgemeenzjn tweehemel- gersnaar het Congrès te W ashington.

ligchamenmetelkanderinconjunctie,wanneer
zj geljke lengtehebben.Isvdortsdebreedte
o0k dezelfde,dan moeten zj,van deaarde
gezien,elkanderbedekken.Demaanisbjvoorbeeld bj nieuwe maan in conjunctiemetde
zon.Debuitenplanetenzjn in cozlànctie,wanneer de z0n zich in de regte ljn bevindt,
welke die planeten met de aarde vereenigt.

Connétable,afkomstigvan deLatjnsche
woordeneomesdftz/
7làs(stal-graaf),wasoorspronkeljk eenambtenaaraanhetOost-Romeinsche
Keizershof.Hj had hettoezigtopdepaardenstallen,doch bekleeddetevensde waardigheid

van aanvoerder der Keizerljke ruiterj. Dit
ambt werd ook ingevoerd bj de Fransche
Koningen, en de connétables,die aanvankeljk met het inwendig bestuur der paleizen
belast waren,zagen zich weldra in het bezit
van deaanzienljkstebetrekkingen.Intusschen

Zj zjn daarentegen in oppositie,wanneerde
aarde zich regtljnig tusschen dieplaneten en
de zon bevindt. W anneer de binnenplaneten
in ondersteconjunctieoverdezonneschjfheen- bereikte eerst in de 11de eeuw het ambt van
gljden,kanmen ze aldaardoorkjkersinde connêtable het toppuntvan luister.Na dien
gedaante van eene donkere vlek w aarnemen. tjd had hj het Opperbevel over het geheele
Connaraceae isdenaam vaneeneplanten- Koninkljkeleger,en om hem van anderebefamilie met de volgende kenm erken:De kelk velhebbers te onderscheiden,noemdemenhem
is s-deeliq, de bloembladen en meeldraden sroot-corn/tableofeowngtable'
zwx Frankrûk.Hg
zjn diep ln den kelk aangehecht, en het had naast den Koning het hoogste gezag,en

aantalm eeldraden is dubbel zoo groot alsdat in den 00<10g eene soort van dictatorsthap.
der bloembladen,hetaantalstam pers is 1 t0t Hierdoor werd hj zöô magtig,dathet den
5, de vruchthaauwvormig,meestalz-kleppig najverderKoni
ngen opwekte,weshalveLode.
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tmjk XIII na hetoverljden van Lesdkqltières reedsvoordeSpartaanschebelangengewonnen,
'
geen nieuwen connétable benoemde,maar die
althans hj deed Cononte Sardesin hechbetrekking in 1627 ophief. Napoleon schonk tenisnemen onder voorwendsel,dat hj den
aan zjn broederLql
tisden titelvan connéta- Perzischen Koning benadeeld had. Volgens
bledes rjks,en aan Bertl
tler dien van vice- Islkrates en Diodnrus Sïczflfz,xwerd de Atheenconnétable, doch na de restauratie zjn die sche vlootvoogd naar hetbinnenland vanAzië
ambten weder afgeschaft.
Conocarpus Gaertn.is de naam van een
plantengeslachtuitdefamiliederCombretaceën;
hetonderseheidt zieh dooreen s-tandighloemdek en eene eenzadige vleugelvrucht.Het0mvat Amerikaansche en oost-lndische boomen

gebragten aldaaronthoofd;dochvolgensNepos

en Lysiasontsnaptehj,en overleedbjEra'
yortz:op Ca rus.

Conqulstadores, een Spaansch woord,

hetw elk reroveraars beteekent, noem de m en
hen, die zich in de 16de eeuw van Amerika
metin hoofdjes geplaatstebloemen.Van deze hadden meester gemaakt, van Californië af
noemen wj C.raeemosa, die t0t de tropi- t0taan de Rio de la Plata.Die mannen,aan-

schestrandgewassen behoort.

'

Conochnium Dec.is de naam van een

vankeljk wegens hunneverdiensten doorhet
Spaansche Hofgehuldigd,leefden indeNieuwe

plantengeslachtuitdefàmiliederZaâmqesteld- W ereld als onafhankeljke leenmannen,doch

bloemigen (Compositae);hetonderseheldtzich toen later de Spaansche regéring die onafhandoor een klokvormig,uit 2 Of 3 rjen ljn- keljkheid zochtte beperken,gevoeldendeafvormige en spitse schubben bestaand omwind- stammelingen derConquistadores,dien0galtjd
sel.eennaaktenenkegelvormigenvruchtbodem

den ouden naam en wegensheteerstgcboorte-

en hoekigevruchtjesmeteenebehaardekroon. regtdenvoormaligenrjkdom behotldenhadden,
Het omvat Noord-Amerikaansche en Brazili- zich gekrenkt,zoodatzj alsaanvoerders0paansche kruiden en heesters;daartoe behoort tradenindevrjheidsoorlogen,diehetgrootste

de sierplant 0. coelestinnm Dee., een over- gedeeltevan SpaanschAmerikavan hetmoederbljvend kruid,dat in Carolina en Virginia land losrukten.Onderdenamen derConquistagroeit en hemelsblaauwe, welriekende, t0t dores komen die van aanzienljkeSpaanschç
trossenvereenigde bloemen draagt.
geslachten voor, zooals Ponee de ZdezlyMenConon,een beroemdAtheenschvlootvoogd, doLa, Gfxd-tzzlenz.
was in 409 vôsr Chr.krjgsbevelhebbertegeConrad.Onderdezennaam vermeldenwj:
Frederik Willem Conrad,een uitstekendNe1jk met Aleiblades en Tltrasybwl'ts,en stond

3jaarlateraan hethoofd der10veldheeren, derlandsch waterbouwkundige.Hj wasgebo-

M n wie na den valvan Aleibladeshethoogste ren te Delft den zlsten December 1769,werd
krjgsgezag wastoevertrouwd.Door Callorâ- kweekeling in de stichting der vrouw e van
tidas geslagen en in Mitylene omsingeld, zag .& zl,
sfzppfxtdd,en legde zich eerstt0e op de mihj zich door eene overwinning der overige litaire genie en vervolgens Op de watcrbouw-

veldheeren uit zjn neteligen toestand gered, kunde.Nadathj eersttusschen AxelenHulst
doch hj behielddoordevolksgunstzjnbevel- was werkzaam goweest,zag hj zich in 1788
hebberschap en redde in den ongelukkigen

benoemd t0t landmeter van den Hove van

zeeslag bj AegosPotamoseen aantalschepen H olland en vervaardigde met den landmeter
n de Nedem
uit de handen van den overmagtigen vjand. Enyelman uitmuntende kaarten va'
Vervolgens werd hem door l?harnabazus het Rjn en deLek,en van de landen vanHeusbevel opgedragen over eene vloot, door den den en Altena.In 1796 werd hj bevorderd
Perzischen lroning terbestrjdingvandeSpar- t0tadjunct-generaalopzienerbjhetHoogheemtanen uitgerust, en hj bragt deze,door Pi- raadschap van Rjnland en kwam daardoorin
beroem deninspecteur-genesœnderaangevoerd,w eldraeenegeduchteneder- betrekkingm etden '
laag toe.Daarna veroverdehtlmetPl
tamnabazns raalvan den W aterstaat Brnnings.Hj wasin
onderscheidene eilanden en steden aan de kust
Van Klein-Azië en in het begin Van 393
zeildehj naarMesséniëenLaconië,verw oestte
er het land en onderwierp heteiland Cythéra
Op nieuw aan de heersehappj van Athene.
Terwjl nu Pharnabazns zich naar Corinthe
begaf, om aldaar de bevolking tegen Sparta
metrjken buit
OP te rujen keerde
lg.
ill de Piraeus de haven van Athene,tert
Hj werd bestempeld met den eernaam van
rBevrjderdesVaderlands'',en hj toondezich

erkenteljk voordiehuldedooreenehecatombe
te OFeren en het geheele volk te onthalen.
Daarnazorgdehj voordenopbouw dermuren
van Athene.DeSpartanen,bevreesddatAthene
doorzjnevriendschapmetPerziëeerlangweder
bloejen zou, knoopten onderhandelingen aan

1798 lid van de commissie tot droogmaking
van de Nieuw koopsche en Zevenhovensche
plassen en t0t vexveening van den Krimpener-

waard. Voorts werd hj in 1800 benoemd t0t
comm issaris-inspecteur van 'sLandswaterwerken,in 1802 belastmethetonderzoek omtrent

eene uitwatering van den boezem vanRjnland
bj Katwjk,alsmedebevorderd t0tinspecteur
van 'sLandszeehavensenzeegateninhetNoorderkwartier, en bragt met Arie .WJJA eZI en

Kros een belangrjk rapportuitovergemelde
uitwatering.In 1805 werd hj 1id eenercomm issie v00r de sluis-en dokw erken te H ellevoetsluis, en na den dood van Brltnivqqs in
diensplaatsinspecteur-generaalvandenW aterstaatin Holland.Nietlang mogthetVaderland

zich echter verbljden in het bezitvan dien

methetPerzisehelegerhoofdTiribaz'
ltsendeden uitstekenden man,daar hj reeds den 6den
hem gunstige a'anbiedingen.Toen de Atheners Februarj18080? denhui
zeZwanenburgover-

ditvernamen,zonden zj aanstondsCononmet leed.Hj was rldder van de Orde derUnie,
een gezantschap derwaarts.Doch Tiribaznswas lidvanonderscheidenegeleerdegenootschappen,
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en zju: nagedachtenis bljft gehnldigd door overlaaten aan deverhoogingderdjkeninde
een fraaimarmeren gedenkteeken,doorJosepl
t Langstraat, alsmede aan hetstichten van een

G:#.
:vervaardigd,indegrooteKerk teHaarlem.Hj schreefeene rverhandeling overden
Rhjnlandschen Slaperdjk bj Spaarndam enz.
(1802)'' - een rRapportwegenshetonderzoek omtrenteeneuitwateringteKatwjkaan
Zee (1803)'', - en eene gprjsverhandeling
betreFende het leven en de verdiensten van

stoomgemaalbj den Arkelschen dam.
Tjdens zjn verbljf te 'sHertogenbosch
werd zjn antwoord op de prjsvraag pW elke
zjn de beste en meest geschikte middelen,
0m ,wanneerzie,
hverzakkingen ofgevaarljke
doorkwellingen aan de djken onzerhoofdrivierenvertoonen ,derzelvervoortgallgtestuiten

Christiaan Brunings(1827)'',bekroondmeteene en derzelver gevolgen voor te kom en''door
gouden medaille, hangende aan eene gouden deHollandseheMaatschappjvan W etenschap-

keten,ter waarde van 200 ducaten.
pen te H aarlem met de gouden m edaille 0n
Jan '<ïl/e- Conrad,een zoon van denv00r- 150 gulden bekroond (1828).
gaande.Hj werdgeboren te'sHagedenlsten Vervolgens zag hj zich belast met de verOdober 1795 en v00rhetvak van den water- betering der zeewerken te Goedereede, terstaat opgeleid. Na een kort vertoef aan de wjl hj een ontwerp t0t afdamming van de

Polytechnische schoolte Parjs,werd hj in
1814 aan het Btlreau van den 'W aterstaat te
'
sHage,in 1815 als Opzigterbj de werken
aan hetNieuweDiep replaatst,zag zich een
jaarlaterbenoemd t0tlngenieurvan denW aterstaat, was bj onderscheidene werken Op
eene lofeljkewjzein diensten overleed a1s
hoofd-ingenieur in de provincieOverjsselte
Zwolleopden4denApril1853.Hj wasridder

Maas bj Rotterdam en een paarbelangrjke
memoriën aan de regéring inleverde,waarna
hj in 1832 benoemd werd t0t 1id van het
BataafsehGenootsehapvanproefondervindeljke
wjsbegeerte te Rotterdam.Nadathj in 1834
t0t ingenieur lste klasse bevorderd was,zag
hj zich in 1839dqorderegéringaangewezon,
Om den raadvan administratiederH ollandsche
spoorwegmaatschappjterzjdetestaan,terwjl
der Orde van den Nederlandschen Leeuw.
hj tevens met J. x4..Beî
jerinck Optrad als
M artin'
us ./ft?zl#z'Q Conrad,een broedervan ingenieur bj de droogmaking der Haarlemdenvoorgaande.HjwerdgeborenteSpaarndam mermeer. In 1840 wjdde hj zich,met verlot
den 25sten Januarj 1798,ontving zjneweten- der regéring, a1s ingenieur-directeur geheel
schappeljke ojleiding aan dePolytechnische aan denaanlegvan laatstgenoemdenspoorwep
school te Parps, zag zich in 1816 benoemd enverwierfdoorzjnenieuw-uitgedachtedraalt0taspirant-ingenieur,en klom weldra @ t0t en kraanbruggen - waaronder die bj Vogeden rang van hoofd-ingenieur van deprovlncie lenzang van houten traliewerk m0teene spanGelderland. Hj was aldaar op eene hoogst ning van 36 Ned.el- grooten roem ,zooals

verdiensteljke wjze werkzaam , ontving de 0olt bljkt uit het feit, dat eene door hem
orde van den Nederlandschen Leeuw en het Opgestelde beschrjving van dien spoorweg,

Commandeurskruis van de Eikenkroon,werd door CltarlesUVJP?I?/ in hetEngelsch vertaald,
lid van den gemeenteraad te Arnhem ,enover- door hetInstituut van burgerljkeingenieuxs

leed aldaarden Qosten Junj 1854.

te Londen bekroond werd, terwjl hem ver-

Frederik 'f'
Irïllop. Conrad,een broeder van volgens wegensdebeschrjvingvanhetKanaal
den voorgaande en een uitstekend ingenieur van Katwjk door dat Instituut de Telfordvan den waterstaat, geboren te Spaarn- medaille en het lidmaatschap zjn toegekend.
n die
dam den 15den FebruartJ
' 1800.Na het Over- Toen de gebrekkige onteigeningswetva'

ljden zjns vaders werd hj met zjne beide dagen aanleiding raf, dat de spoorweg bj
broeders door eene gunstige beschikking van

Delft eene ombuiglng m oest m aken wegens

bezwaren, door W iekeroort Cv'
twl-el'
(/zlveroorzaakt, wisthj dieombtliging metuitstekend beleid t0t stand te brengen, terwjl
daarbj met groote letters Op een bord werd
geplaatstpMrachtU voorde Crommeljn.''
ingenieur van den W aterstaat benoemd.W elTevensgebruikte Conrad zjn vrjentjdt0t
drawashjonderdebevelenvandeninsyecteur- het schrjven van merkwaardige opstellen,

koning Lodewj;k onder de leiding geplaatst
van den directeur-generaalvan denW aterstaat
T'
tvent,ontving zjne vorming aandeartillerieengenieschoolteDelftenzagzichin1814,tegeljk metIbjnje,t0tcadet,enln1817totaspirant-

generaal Blanken bekleed metdedirectle over schrandere boekbeoordeelingen en geestige gede uitvoering van een gedeelte der werken dichten, die in de Vaderlandsche Letteroefeaan het Nieuwe Diep en het Noord-llolland- ningen en andere tjdschriflen werden opge-

sche Kanaal,terwjlhem voortshet toezigt nomen.In 1842 zag hj zich versierd metde
wçrd opgedragen bj de werken van het Ka- orde van den Nederlandschen Leeuw ;in 1845
naal van Steenenhoek. In 1820 en 1821 was werd bj benoemd tOt'sKoningscommissaris
hj geplaatst bj de herstellingswerk% , die bj den Hollandschen spoorweq en t0tcorreseengevolgwaren van inundatiën bjdeLinge, pondérend lid vanhetKoninklpkNederlandsch
en bj devoorbereidendewerkzaamhedenvoor Instituut.
het Zederikkanaal.Hierbj was hj bezig in
Nadathj in 1847 eenebelangrjkememorie
1824 en 1825, nadat hj in 1822 hettoezigt had geschreven over eene uitw atering in de
had gehad over den bouw van het aehterdok Noordzee btj Katwpk, stichtte hp in gemeld
te H ellevoetsluis.
jaar met '
ean #e'
rKunen Stmon8h0tNedem
In 1825 werd hj bevorderd t0t ingenieur landsch Instituut van Tngeniellrs,en w aserde
2deklasse,waarna hj zjne krachten wjdde eerste voorzitter van.In 1849 werd hj comaan de verruiming van den Baardwjkschen mandeur derOrdevan deEikenkroon en ridder
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der W asa-orde van Zweden, in 1850 lid de Noord- en oostzee door Holstein, waarvan het Utrechtsch Genootschap van Kunsten overhj een belangrjk rapportuitbragtin de
en W etenschappen, - in 1851 1id der Leid- Fransche taal, over eene verbeterde uitscheMaatschappj van Iuetterkunde,- inhet- watering van de voorstad Hammerbrock te
zelfdejaarlid derjuryvan deWereldtentoon- Hamburg,- en omtrent den aanleg van eene

stelling te Londen,waarhj 3 medailles ontvinq,- in 1852lidvan deAcadémienationale
agrlcole, manufacturière et commerciale te
Parjs, die hem in 1859 met den titelvall

haven op de kust van Jutland.Zjnegoede

diensten in laatstgenoemde zaak werden d001'
den K oning van Denemarken met de Dannebrogs-orde beloond.
roen het Kanaal van Suéz in 1869 z0u
honorair vice-president vereerde en hem in
1864 de gouden medaille van verdienste uit- geopend worden,voldeed Conrad,hoewelmet
reikte,- en in 1855 commandeur der orde een ziekeljk ligchaam ,aan de dringendeuitvan den Nederlandschen Leeuw enlidenvoor- noodiging,om die plegtigheid bj tewonen,
zitter Van de internationale commissie t0t en werd er metde meeste onderscheiding bebevordering der doorgraving Van Suez.O0k Jegend.Op de terugreis vertoefde hj eenige
washi
jin 1852 lid gewgrden derProvinciale weken in Italië en w enschte voortsoverW eeStaten van Zuid-llolland en hoofdingenieur nen naarhetVaderland weder tekeeren.Deze

2de klasse, terwjl hj omstreeks dien tjd wensch werd niet vervuld; hj kwam niet
jverig medewerkte t0t den aanleg van tele- verder dan t0t M iinchen, en overleed aldaar
op den lstenFebruarj 1870.
graaijnen.
Nadat hj in 1854 t0t hoofdingenieur lste Het beknopt Overzigt van den levensloop
klasse bevorderd w as en in 1855 eene reis

van dezen m erkwaardigen, werkzam en en

na
ar Eyypte volbragt had,deed hj hetv0l- talentvollen man is voldoende) om aan te
gende Jaar een tweeden togt derwaarts. Hj toonen,dat hj niet alleen de belangen van
voer deNjlop enbegafzichvervolgensnaar zjn Vaderland op eene hoogstverdiensteljke
Jerusalem ,waarnahj in 1857in deKonink- wjzebevorderd,maar0ok deeeronzernatie
ljke Acadêmie van M'etenschappen,die hem op waterbouwkundig gebied in het buitenland
in 1855 onderhare leden opgenomen had,een
uitvoerig rapportuitbragtover dedoorgraving

metroem gehandhaafd heeft.
KamlFwzltrp'lfô'lConrad,eenuitstekend Duitsch

vangemeldelandengte.Bjdehiertoegevörmde schilder van gebouwen.Hj werd geboren te
maatschappj was hj vertegenwoordiger van Berljn den 3osten Maart1810,bezochterde
den onderkoning van Egypte.
Koninkljke Académie van BeeldendeKunsten
In 1858 was Conrad voorzittervan den raad en zette daarna zjne oefeningen voortonder
van den W aterstaatvoo1'hetkanaalvan H0l- de leiding van ErdmannH wmmel.W eldraschilland op zjn Smalst, lidvan denraadvan derde hj het inwendigederHedwigskerk en
den W aterstaat voor de verbetering van den de Rotonde van het Muséum te Berljn.Een
Rotterdamschen waterweg,- en lid dercom- uitzigt op het vorsteljk slot en op de brug

missie van onderzoek Omtrentde uitvoerbaar- methetstandbeeld van den GrootenKeurvorst
heid van den aanleg eener haven te Scheve- werdaangekochtdoorkoningFriedrich TIGlk lzzl
vingen,terwjlhj in gemeldJaart0tlidvan fff. De schilder vestigde zich vervolgens te
hetBataviascho Genootschap van Kunsten en D iisseldorf en vond er in de Oude kasteelelz
W etenschappen en t0t membre du Conseilsu- aan de Rjn gedurig nieuwe stof,en vooral
périellrdestravaux du CanaldeSuêzbenoemd Ook in de antieke gebouwen te Keulen.In

werd.Voorts was hj in 1859voorzitterder 1842leverde hj op verzoek desKoningseene
comm issie vall onderzoek nopens het droog- voorstelling van den voltooiden D0m ,en een
maken der plassen beoosten de Vecht,- en dergeljk stuk Op grooten schaalbevindt zich
in 1860 yresidentvan den raad van den W a- te Rom e,alw aar het dool-de stad Keulen en
terstaat,Ingesteld Om verslag uit te brengen het aartsbisdom aan Pi'
lbs IX Op zjnjubilêtlm
over de oeververdediging in Zeeland,alsook geschonken werd. In 1845 deed hj eene reis
ill 1864 lid derjury t0tbeoordeeling derin- door Frankrjk en België en in 1851 eene
gezonden ont:verpen Van 00n paleis voor de door Engeland,om er de m erkwaardigsteanStaten-Generaal.In laatstgenoemd Jaar vierde tieke gebouwen in Oogenschouw te nemen.In

hj op zjnbuitenverbljfpDeW iers''bjVreeswjk het feest van zjn sojarigen diensttjd.
Twee Jaar later werd hj t0thoofd-inspecteurbenoemd,in welkebetrekkinghjOëciéle
verslagen leverde over het onderzoek omtrent

1857 verkreeg hj den titelvan protbssor,en
Op eene kunstreis doorTtalië (1869)sehilderdo
hj een uitzigt op Rome,datin hetkabinet
van Pi'
to IX eene plaats vond.O0k als leeraar in de schilderkllnstgeniethjdealgemeene

de waarschjnljkegevolgenvan deafdamming achting.Het sohjnt,dat zjneaandachtzich
van de Oostersehelde en van hetSloe,waarna gedurig weder vestigt Op den D0m te Keulen,
p aan een grootsttlk ,
de Keizer van Frankrjk hem versierde met want in 1871 werkte hde ridderorde van hetLegioen van Eer.O0k het inwendige van dat gebouw voorstellend.
Conradi.Onderdezennaam vermeldenwj:
W a8 hi
j zaede w erkzaam aan het Ontwel'pen
Petr'lts Conradi, een Nederlandsch godgevan de n0g nietvoltooide,doch jverigvoortgezette W aterstaatskaart.
leerde, yeboren te Leeuwarden in 1707.Hj
Nietalleen omtrentdedoorgraving derland- zag zich ln1735benoemdt0tacadémie-prediker
engte van Suêz, maar 00k aangaande andere en in 1741 t0thoogleeraarteFranelter,terwgl
werken in het buitenland werd hj geraad- de godgeleerde factllteitteGroningen hem m tlt
pleegd, zooals Omtrent een Kanaaltusschen den rang van doctor versierde.1lj ovcrleed
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te Franekerden 24stenJunj 1781.Hj wordt in 1830 als vl'
jwilligerin dienste:klom y
geroemd als een uitstekend redenaar,en heeft t0t den rang van sergeant-maloor.Toen 0
hp
eenige Latjnsche redevoeringen in het licht vervolgenst0thetbt
lxgerljkleventerugkeerdet
Zezeven.
nam hj jverig deelaan deVlaamsehebeweJohann W ilhelm A'
dlrïc/z Conradi,eenver- ging en boeide weldra de aandacht van het
diensteljk Duitsch geneesheer.Hj Ferdgebo- publiek doorzjne keurigetafereelen.Ontmoeren te Marburg den 22sten 8eptember 1780, digd dool.velevruchtelooze pogingenom opansttldeerde aan de universiteitaldaar,vestigde derewjzeinzjnonderhoudtevoorzien,sc,
hreef
er zich a1s privaatdocent, zag er zich eerst hjdenroman pInhetwonderjaer1566(1837)'',
tot buitengewoon en in 1805 t0tgewoonhoog- diemetveelbjvalontvangenwerd.Deschilder
leeraar in de geneeskunde benoemdtvertrok W appers stelde hem vool-aan den Koning,en
in 1814 in dezelfdebetrekkingnaarH eidelberg, dool,dezen ondersteundgafhjzjnerphantasia
waarhj in 1820dentitelvangehelm Hofraad (1837)''in hetlicht,een bundelverhalen,die
ontving,en beyafzich in 1823 alsacademisch getuigenis geven van zjn toenemend meesterleeraaren pradlschgeneesheer naarGöttingen, scllap overdetaal.Daarnabehaaldehjgrooten
waar hj tevens als schrjver uitmuntte,en roem metnDe Leeuw van Vlaenderen (1838,
overleedaldaardenlidenJunj 1761.Vanzjne 3 dln)''.Nadathjkorten tjd eenebetrel
tking
geschriften noemen wj:pGundrissderPatho- hadbekleed btlhetProvinoiaalarchief,werd
logieundTherapie(1811!6deuitgave1840)'',- hj griëer bj de Acadêmie van Beeldende
Dllandbuch der allgemelnen Therapie (1833, Kunsten te Antwerjen, in 1845 eershalve
6de uitgave 1831),,
! - en pllandbtlch der agrégé der universiteltte Gent,in1847leeraar
Speciellen Pathologle und Therapie (1831- in deVlaamschetaalbjdeKoninkljkejrinsen,
en in 1857 commissal-is in het arrondlssement
1833,2 dlp,4deuitgavel''.
Conring (Hermann), een verdiensteljk Kortrjk.Van zjnetalrjkegeschrittennoemen
Duitsch geleerde,werd geboren te Norden in wjdegeschiedkundigeromans:pGeschiedenis
Oost-Fl'
iesland den 9den November 1606,stu- van graaf Hl
lgo van Craenhove (1845)''
deerde te Helmstëdt en te Leiden hoofdzake- Jacob van Artevelde (1849):'
,- PDOBoerenljk indegeneeskundeenindegodgeleerdheid, krjg (1853)'',- pll'l
odwigenCl
otildis(1854)''
'
'
en werd weldra te Helmstxdt hoogleeraar in
avia (1858),- en nSimon Turchl
nBat
de wjsbegeerte en in de geneeskunde. De (1859)'',die zich vooral door frischheid en
Vorsten van Oost-Friesland enkoningin Chris- eenvoudigheid onderscheiden.Veelfïuajern0g
Jll van Zweden benoemden hem t0tljfarts, zjn de novellen: psiska van Rosemael''
koningLodewIjkXIVschonkhem eenjaargeld, W at eene moeder ljden kan'') en ))H o0
en de Koning van Denemarken verhiefhem m 0n schilder wordt'' terwjlveleanderemet
t0tstaatsrM d. Hj overleed teHelmst:dtden grootetoejuichingTverdenbegroet,zooals:mluam12denDec'
embel
.1688.Zjnewerken,handelend brecht Hensmans (1846)'' - pDe Loteling
over geneeskunde,geschiedenis en staatsregt, (1850)''! - ,,Baes Ganzendonck (1850)'' -zjn door Göbelin 1730 nitgegeven.- Zjne D e bllnde R osa (1851)'' --pDearmeedel-

dochterEliseSewFzïd,ten tweedenmale gehuwd
met den vrjheer ron Adic/zdzl:tzcA, heeft zich

bekend gemaakta1s dichteres,en isoverleden
op den llden April 1718.

Consalvi(Erc0le),een cardinaalenjverig

staatsman, werd geboren te Rome den 8sten

Junj 1557,wjddezich aan de beoefeningder
wetenschap en verwierfdoor zjne bestrjding
der revolutionaire denkbeelden in Frankrjk
de betrekking van auditor der Rota bj het
Pauseljk hof@De Franschen verbanden hem
bj de verovering van den Kerkeljken Staat
(1798),doch Pius VIIbenoemdehem t0tcardinaal en kortdaarna t0tstaatssecretaris.Hj
onderhandelde teParjsmetNapoleonoverhet
eoncordaat,woonde als Pauseljk gezanthet
Congrèste W eenen bj,verbeterdehetinwendig bestuuren deregtspleging indenKerkeljken Staat, poogde de roovers uitte roejen

man (1851)'',- pDeJongeDoctor(1860)'9 DMoederliefde (1862)''1 - rDe baanwathter
(1872)'' enz.Uit aldeze verhalen,aan het
dageljksch leven ontleend en tintelend van
gevoelen vernufd,bljkt ten volle,dat hj
onder de volksnovellisten van onzen tjd de
eerste plaats bekleedt.Daarenbovenschreefhj
eene ge'
fllustreerde nGeschiedenis van België
(1845)'',een uitstekend volksboek,dat echter
alsgeschiedwerk geene hooge waarde bezit.

Conscriptie,afkomstigvanhetLatjnsche

woord eonscr%àtio (opschrjving),is de naam
van deqedwongen ligtingvoordekrjgsdionst.
Reeds bj de oudeGrieken en Romeinen bestond algemeene dienstpligtigheid,en teRome

werden zj,C
lie in dezen tel'
m vielen,Opgeschreven,waarnaophetveldvanM arsdekeuze
(legio) plaats had.Alleen de laagste volksklassen waren van dekrjgsdienstverschoond.
en bevorderde den bloei van kunsten weten- Geheel anders was het bj vele volken in de
schap.Na den doodvan Pius VII leiddehj middeleeuwen,waar de algemeene dienstpligt
deaanqelegenhedenvan denKerkeljkenStaat, met zoovele uitzonderingen heerschte,datde
begNfzlch na de krooning van Leo X II naar geheele last op de laagste volksklasse neêrMontopoli in Sabina:en overleed te Romeden kwam.Eerst tjdens deFranscheRevolutie,

24stenJanuarj 1824.
in hetgevaarvolle Jaar 1193,werden dool
-de
Consclence (Henri), een uitstekend Bel- besluiten der Nationale Vergadering van 23
gisch romanschrjver en een van de grondleg- Augustus en 7 September alle Franschen tot
gersderVlaam sche letterkunde,w erd geboren de krjgsdienst verpligt en de legers door mite Antwerpen den 3denDecember1812,vormde
zich door het lezen van allerleiboeken,trad

litaire requisitiën voltallig gemaaltt, totdat
de wet van 5 September 1798 de algemeene
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dienstpligtgedurende den leetjd van 20 t0t
25 Jaaronderdennaam van conscriptievaststelde.Jaarljkswerddebehoefteaanmanschap
vastgesteld en deinljvingdool'loting bepaald.
onder deheerschappj van Napoleon werd zj
0ok in 0ns Vaderland ingevoprd,en zj is
n0g altjd een dermeest-gehateoverbljfselen
Van het Kei
zel
-rjk. Daar de wet evenwel
plaatsvel-vanging toelaat,wordt de conscriptie
veelal enkeleen geldeljk bezwaar.De plaatsvervanging echter is oorzaak,datde bepaling
onzerGrondwet,volgenswelke lleteen eerste
pligtis van elken burger,om do w apenen te
dragen t0tverdediging 0ft0thandhavilzg der

dan
ee
gemande
re,
dân mogen0ok andersdenke
nde
nnihe
zjn
regt
D
0
/ achtingswaardigheid
niet ontzeggen. ergel
jke uit volle overtuiging handelende conservatieven nu zjn n0g
vooraltalri
jk in een lànd alsEngeland,waar
de staats-instellingen van otlds Op een vrjzin-

nigen grondslag rusten.Gaandeweg heeftzich
trouwens in onze begrippen nopens 'tgeen
men door conservatiefverstaat,eene aanmer-

keljke wjziging voorgedaan, daar 0ok zj,
die naar ontwikkeling en verbetering haken,

mits bj enting op hetbestaande,tegenwoordig vrj algemeen t0tdeconservatieven gerekend worden,almogen zjmetregtzichzelve

onafhankeljkheid des rjks,eigenljk niets even goed a1s die liberalen,welkem inderbebeteekent, - alsm ede dat het leger grooten- duchtvoorontwrichtingvan '
tmaatschappeljk

, zich niet er in kunnen vinden doordeels uit een geriny volkje bestaat,hctwelk geheel
(
le vrjheid zo()welnigacht,dathetdiege- gaand op hetbestaandevoorttebouwenjdoen
q in denken en in streven.
dtlrende eenige jaren voorgeld verkoopt.Er gelden als rrqzinni.
bestaatechteruitzigt,datalgemeenedienstyligt Juist die schakerinr in beginselen werktinen afschaëng der plaatsvervanging een elnde ttlsschen dooronderllngewrjvingheilzaam op
zullen m aken aan dien Onhoudbaren toestand. de Ontwiklteling der maatschappj?en even-

DeconscriptieinFrankrjk isdool
'Napoleon
III bj een aantaldecreten,doch hetlaatst
in 1872doordeNationaleVergaderinggeregeld.
In Pruissen is in 1813,in Oostenl'
jk in 1849

zeer als bj gemisvan teugeldeminderbedachtzame hervormers alligt door den vang
zotlden kunnen gaan en door overhelling t0t
socialistische en communistische begrippen

dealremeenedienstpligtigheidingevoerd.Enge- noodlottig op de maatschappeljke orde werland lsgelukkiq genoeg,geenerleicollscriptie ken,- evenzeer z0u hetbj een gemisaan
te kennen, en ln de Vereenigde Staten heeft tegenwigt zeer spoedig kunnen gebeuren,dat
men slechtstjdeljk - gedurende denburger- de conservatieven zich m eer en meer door te
lchten bezwaren lieten afschrikken van een
oorloq - t0thaar zjnetoevlugtgenomen.In dt
sommlge Staten kan men zich van deconscrip- werkzaam streven naar veredeling van den
tie,althans van den dienstpligt,losmakendoor maatschappcljken toestand - hetz0okunstig
eene bepaalde s0m gelds in de schatkist te gewrocht van eellw enlange Ontw ikkeling van
alles,dool*allesen metalles,- en zoodoende
storten.

Consecratie,afkomstigvanhetLatjnsche
eonseeratio (zegening,inwjding),noemt men
de wjding van hetbrood en den wjn,vool
avondmaalsgebruik bestemd.Zj iszoowelin
de Luthersche a1s in de R.Katholieke Kerk
in gebruik. O0k de inwjding van niet
lwe
kerken en altaren,alsm ede van bisschoppen,
wordt w elm et dien naam bestempeld.
Consequent noemt men hem , die naar
bepaalde beginselen handelt en zich dien ten

gevolge altjd geljk bljft.

een tjdperk van stilstanddeden ontstaan,a1s
bj de Chinézen,dat door 0ns W esterlingen

niet dan al te regtmatig metkracht veroordeeld wordt.

Conservatoire,in hetItaliaansch eonser-

rcforïp,atkomstig van hetLatjnschewoord
oonserrare (bewaren),noemt men eene inrig-

ting,om de kennis der muziek te bevorderen
en in hare zuiverheid te bewaren.Zulke inrigtiwgen ontstonden het eerst in Italië,en de
leerlingen Ontvingen er huisvesting,kleeding,

Conservatie van levensm iddelen ,zie voedselen onderwjs.TeNapelshadmen er

weleer 4 voorJongens,en teVenétië evenzooveelvoormeisjes.Hetoudstevaneerstgenoemder staatkunde eigenljk tlitsluitend moeten den was het Conservatorio di Sta Maria di
heeten hj,dieuitbeginselvasthoudtaan be- Loreto,in1537dooreen geesteljke,Gionanni
staande staatsvormen en maatschappeljketoe- (K Tappia, gesticht;het aantalkweekelingen
standen, en zulks in Onderscheiding van de beliep ermeerdan 200,die er8j= rbleven,
liberalen, die de bestaande toestanden voort- maar ontslagen werden, wanneer het bleek,
durend door in hun Oog betere wenschen te datzjgeen aanleghaddenvoormuziek.Thans
Verdl-rzaamde lerensmiddelen.

Conservatief ofbehoudend z0u in '
tgebied

vervangen,- van de radicalen,die de maat- is er te Napels slechts één,hetRealCollegio
schappj onverwjld.in haargeheelverlangen di Musica'', doch te Milaan is in 1809 een
te vervormen en te vestigen Op de grond- groot conservatorio verrezen.Te Parjsisin
slagen,dienaarhunnemeeningdewarezjn,- 1784 eene muziekschool opgerigt,die in 1795
van dereaetionairen,die debestaandetoestan- den naam van Conservatoire verkreeg,waarna
den tot vroegere willen terugbrengen, enz. zj 115 leeraren en 600 kweekelingen telde.
Klemt bj deze inzigten eenconservatiefzich Een beroemd Conservatoire bestaat voortste
vast aan de bestaandeinstellingen omdatdeze Brassel, alwaar het in 1833 werd gesticht.
hem voordeelen ofvoorregtenOpleveren,welke VoortsvindtmenertePraag(1810),teW eenen

bj eene wjziging alligtzouden verlorengaan, (1817),te Leipzig (1842),te Keulen(1849),
zooverdienthj den naam vanOneerljk staats- te W arschau (1821)en elders.
Considerans is de qverweging omtrent
burgm'ten volle;dochdoethj zulks,omdat
hj dieinstellingennaarovertuigingbeteracht het doel en de reden van bestaan van eene
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wet of van een besluit; zj wordt aan het zich Nvederoma aan eene andere universiteit
kunnen doeninschrjven.Nietaan alle académiën echter is men hiertoe bereid.
Considérant (Victor),een Fransch soci- Consistorium is 0en Latjnsch woord,

hoofd daarvan geplaatsten gaatalzoo aan den
inhoud vooraf.Zie Wet.

alist,geboren den 12den October 1808teSalins dat in het algemeen eene vergaderplaats bein het Fransche departement Jura, ontving teekent;later echterwerdhetgebruikt,om het
zjne opleiding aan de Polytechnische school vertrek aan te duiden,waarde geheime raad
te Parjs,omhelsde dekrjgsdienst,klom op van den Romeinschen Keizer vergaderde,tert0t den rang van kapitein der génie, maar wjldaardoorsedertDiodetian'
asenConstantinus
verliet de militaire loopbaan, Om zich onder die raad zelfaangewezen werd.Alen had gede aanhangersvan I'ourier tescharen,enwerd woneleden van den Keizerljkenraad,zooals
na den dood van dezen het opperhoofd der de kanselier en de V fmaarschalk, en 0ok
socialistische school. Hj schreef een groot buitengewone. Die vorm van het Romeinschaantal artikels in de nRétbrme Industrielle'' Keizerljk consistorium is overgenomen door
en belastte zich vervolgens met de redactie de Christeljke Kerk.De bisschoppen hebben

van den rphalange''.Hj wisteen rjken En- hunneconsistoria,en0okdehoogstePauseljke
gelschman, Youn.qgenaamd,voorzjnegevoe- Staatsvergadexing,die uitcardinalen iszamenlenste winnen en ontving vanhem hetnoodige
geld t0t het stichten Van e0n Phalanstère.
D e onderneming leed echter schipbreuk en
sleepte den rphalange'' mede in haren val.
Daarna ontstond de rDémocratie pacifque'',
die in 1845 dool'den pphalange,revue de la

gesteld en iedere week eenmaal onder het

voorzitterschap van den Pausbjeenkomt,als-

mede debuitengewonezittingenvandenStaatsraad,dragen dien naam.00k in de Luthersche
Kerk heeltmen van oudsconsistoria,- reeds
in 1542 werd er te W ittenberg een ingesteld,

science sociale'' werd ter zjdegestaan,en en laterklom hunaantal,zoodatzjwederom
het bestuur van die beide tjdschritlen bleef Onderworpen w erden aan een opper-consistoaan Considêrant opgedragen.Zooweldaarinals rium.Doorgaans staan zj metdereçéring in
in andere geschriften zette hj meteeneuit- hetnaauwste verband,en zj zjn dâa
'ralleen
gebreide kennis zjne plannen uiteen t0tver- zelfstandig, waar de regérende vorst de R.
betering van het menscheljk geslacht.Hj Katholieke godsdienstbeljdtjzooalsin Bejeschreefonderanderen:rDestinéesodale(1834- ren en oostenrtjk.In Protestantschelandenj
1828,nieuwe uitgave1847- 1849,2 dln)'',- bepaaldeljkinDuitschland,zjndeconsistoria
rhéorie del'éducation naturelle etattrayante grootebelemmeringen bj hett0tstandbrengen
p'
(1835)''
,- gDébâcledelapolitiqueenFrance eener scheiding van Kerk en Staat.MTettige,
(1836)'7 - rManifeste de l'
école sociétaire erkende consistoria zoekt men in 0ns Vader(1841)'',- rExpositionabrégéedusystèmeyha- land teNergeefs.
lanstérien de Fourier (1845)''
, - rprinclpes Console noemt men in de bouwkunstuitdusodalismeetc.(1847)'',- pThéorledudroit springende versierselen,bestemd,Om een baldepropriété etdu droitau travail(1848)'',- c0n,eenborstbeeld ofietsdergeljkstedragen.
XLe socialism e devant le vieux m onde etc. Voole
ts heeft men er in de vertrekken, om
(1849)'',- pLa dernière guerre etla paixdéû- schoorsteenmantels,muurtafeltlesenz.teondernitive de l'Europe (1850)''
. ln 1848 en 1849 steunen. Zj worden van hout,marmer,gips
werd hj afgevaardiqd naardeNationaleVer- enz.vervalrdigd.
gadering,waarhjzlchbjdeBergpartjvoegde. Consolldatie,zie Staatssehald.
Consonant. Zie M edeklinker. - In de
Zjn voorstel,om 1500 bundersgrond t0tde
oprigtinr van een Phalanstèrete bestemmen, muziek geeft m en dien naam aan zoodanigen
leed schlpbreuk,en hj zelfwerd weldra van zamenklank van tw ee toonen,die een aange-

h
oogverraad beschuldigj,zoodathj dewjk
nam naar België.Hler werd hj in 1854,
onder voorwendsel van zamenspanning tegen

namen indruk m aaktop hetgehoor.Daarelke
toon uit een bepaald aantaltrillingenbestaat,
gevoelt m en dien indruk dan,wanneer deze

Frankrjk,in hechtenisgenomen,maarweldra zooveelmogeljk zamenvallen.

Consortium noemt men eenevereeniging
weder in vrjheid jesteld.Zjnepogingen,om
in Texas zjn soclalistisch stelselop de wer- van bankiers-en handelshuizen,die tezam en
keljkheid t0e te passen,wilden nietslagen, de eene ofandere flnanciéle operatie totstand
en hj heeft zich na dien tjd alsambteloos brengen,bjvoorbeeld eeneleening.Inditgeval

burgeri!lAmerika gevestigd.

verkxjgen zj depapieren een weinig beneden

natie van troepen, wannneer aan deze bevel
gegeven wordt, zich in de kazernen of op
eene bepaalde plaatsgereedtehouden,om ieder
oogenblik uitte rukken.Zulk eeneconsignatie

heelt, Om die eFecten te doen rjzen en aan
denman tebrengen,kan zjweldraeeneaanmerkeljke winst genieten.Men heeft0okcon-

heeftveelalplaatsintjdenvanonrustenopstand.
Consilium abeundi, de raad om zicA
te merf
zsArezz, wordt aan de universiteiten
gegeven aan zoodanige studenten,diezich door
hun gedrag een verderverbljfaldaaronwaardig betoonen. Het is de zachtere vorm der
relegatie,omdatzj na hetconsilium abeundi

spoorweg-en verzekeringsmaatschappjen enz.
Zelfbzjn er,naarmen zegt,geheilzleconsortia, die op kunstmatige w jze het klimlzlene11

Conslgnatie van handelsw aren,zie onder de nominale waarde,en wanneer de vereeniCultuurstelsel.- Men spreekt0ok vanconsig- ging daarna invloed genoeg op de geldmarkt
sortia, die zich t0t vennooten vereenigen van

dalen van staatspapieren w eten te bewttrken.

Hetistehoyen,datzj,die hetbestaan vall

zulke vereenlgingen verm oeden,in etlne dwaling verkeeren.

CONSTABLE- CONSTANT DE REBECQUE.
Constable,vermaagschapt met hetFransche eonnltable, dllidde weleer in Engeland
eene waardigheid aan, welke geheel en al
metdeFranschevandezen naam overeenkwam.
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generaal van een regiment ruiters in Nederlandsche dienst,koerdein 1791naarFrankrjk

teruy en overleed in 1812.Henri .
& SJWziS
ontvlng zjne opleiding aan hetCarolinum te

De lord #ùA-ctp?:J(TlJ6waseraanvankeljk de Brunswjk,genoot er de gunst van hetH0f

hoogstewaardigheidaanhetHof,enwerdna de

en trad er met eene van de Staatsdames der

vexoveringderNormandiërsdievankrjgsbevel- llertogin in het huweljk.Daarhem de Hofhebber.Zj was een leen,opgedragen aan de étiquette weinig beviel, woonde hj laterbj

familie Stafhrd, hertogen van P'
dfciïzlt
//
ztxzzl,
maar ging voor haarverloren,toen Eït
rard
Agf
t-ï#bv'
tsten tjde van Hendrik VIII sehuldig
werd verklaard aan hoog verraad (1521).Na

afwisseliny te Parjsen in Zwitserland,doch

vestigdezlch in 1795voorgoedinFrankrjk'
s
hoofdstad.Hierbepleittehj votll
'denRaadvan
Vjfhonderd de zaak van zjne doorde her-

dien tjd werd alleen bj plegtige gelegen- roeping Van het Edict verdrevene landyenocheden een high-eonstable benoemd.In Schot- ten en gaf onderschei
dene geschriften ln het
land is die waardigheid in de 16de eeuw licht, dle zooM-eltegen de dwingelandj als
verleend aan H'a-jl
tdeMorrelleenbestaatn0g tegen de regéringloosheid gerigtwaren,zooals:
altjd in de famllieErrol.Dehiylteonstables DelaforcedugouvernementactueldelaFrance
zjn heteerstbenoemd doorEdl
'
tardIin1284. et de létnécessité de Sy rallier(1796)'' -

OnderEduardILI werden zjgevolgddool
-de

gemeente.constables, die men er ook thans
n0g heeft als de Onderste schakels van de
uitvoerende magtderEngelsche gemeenten.ln
geval van nood kunnen alle burgers opgeroepen worden om a1s constables dienst te
doen; zj vorm en dan eeno soort van burgerviacht 011 zjn met stokken gewapend.Zj
hebben in woelige tjden,bjvoorbeeld bj de
demonstratie der Chartisten den loden April
1848,veel goedsverrigt en de orde bew aard,

gesteund dool
-dezedeljkekraehtderwet.Te
Londen zjn zj in 1829 doo1
-Peelafgeschaft
en door 5 compagnieën policie-ambtenal-en
vervangen. Voorheen gaf men den naanl
Van col:JJl:! 00k aan den busmeester, die
het geschut laadde, rigtte en afschoot, desgeljk aan boord der oorlogschepen aan
elk, die hetopzigthad overeen sttlltgeschut,

terwjlhj,diebevelvoerdeoveralhetgeschut,
den titel droeg van opper-eonstabel.

Desreactionspolitiques(1797)'',- en pDes

effets de la terreur (1797)''.N0q grooter0pzien baarde hj in 1797,toen hpalslid van
den acercle constitutionnel'' en later als 1id
van hetTribllnaatvoorhetvertegenwoordigend

stelselen de burgerljkevrjheidin hetstrjdpeA'
k trad.Zjneredevoeringen en geschritten
mishaagden aan den Eersten Cnnsul,wèshaive
hj in 1802 uit het Tribunaat en t
lit Parjs
verwjderd werd. Overeenstemming van gevoelens bragthem in betrekking metmadame
de I
S'
JtJ:J,die hj op harereizen gedurig vergezelde.Hj vertoefdeeenigentjd teW eimar,
waarhjvriendschappeljkverkeerdemetGötlte
en Scltiller, woondevelejaren te Göttingen,
waar hj in 1813 het geschrift uitgaf rDe
l'espritdeconquêteetdel'usurpation''endaarna
te Hannover.In 1814 kwam hj inhetgevolg
van den Kroonprins van Zweden weder te
Parjsen toonde erzicheen jverigenverdedigervandezaak derlourbons.Indientjdschreef
hj onder anderen zjne pRéiexions sur les

Constans,deJongstezoonvankeizerCon:JI-/'
I/ deGrptl/e,geborenin323na Chr.,ont- constitutions, la distribution des pouvoirs?et
vingbjdedeelingdesrjksItaliëenAfrikaybene- 1es garanties dansune monarchie constitutlonvens eenige andere gewesten.Na den dood nelle (1814)''.Niettemin liet hj zich na den
van zjn broeder, door hem in eenehinder- terugkeer van Napoleon overhalen, om de belaag gelokt (zie Constantl
jn II),hadhj heer- trekking van staatsraad aan tenemen,en hj
schappj over 2/avan hetgeheelerjk,streed heett zlch later deswege verdedigd in zjne
voorspoediginGalliëenBrittannië,m aarm aakte pMemoires sur les Centjours (1822,2de uitzich weldra verachteljk door zjne weelderige gave 1829)''. Na de tweede restauratie begaf
levenswjs aan het Byzantjnsche Hof.Dien- hj zich naar Brussel, doch ontving in 1816
tengevolge deed M agnentius, een eerzuchtig verlof,Om inFrankrjk terugtekeeren,waar
krjgsman,zich t0t Keizeruitroepen.Constans hj in 1819 t0t 1id van de Kamer van Gedenam nu de vlugtnaarSpanje,maarwerd bj ptlteerden gekozen en later- in w eerwilvan
de grenzen van dat land ingehaald en in een detegenwerking van de zjde derregéri
ngtempelvermoord (350).
herkozen werd.Schoon zjne opposltie tegen
Constant noemt men in de algebra z00- dereactieweinig baatte,bemoedigde zj toch
danige groothedentdie eene bepaalde waarde de iaallwhartigen.Eene reeksvan voorlezinhebben;zj worden doorgaansaangeduidmet gen aalz hetAthénée opendehj in 1825 met

de eerste letters van het alphabet.In de in- een mcoup d'oeil sur la tendance générale
tegraalrekening is de eonstante die grootheid, des esprits dans le dixneuvième siècle'' en
welke na het integréren eener differentiaal- bj de omwenteling van 1830 verklaardehj,
vergelijking bj de integraalwordtgevoegd. dat de constitutionéle monarchie de beste reConstant de R ebecque (HenriBenla- géringsvorm voor Frankrjk was,zoodathj
min): een der voortreflkljkstestaatktlndige stemde vool'hetvoorstel,om aan den hertog
schrjvexs en redenaars van Frankrjk,werd van Orllans de kroon aan te bieden.W eldra
geboren te Lausanne den 23sten October1767. echter verzette hj zich 0ok tegen hetregéZjne familie had in 1603,na de herroeping ringsbeleid der nieuw e dynastle, en na vele

vanhetEdictvan Nantes,Frankrjk verlaten smarteljketerleurstellingen overleedhjopden
en zich te Genève gevestigd,en zjn vader, 8stenDecember1830.A1sredenaarwashj een
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CONSTANT DE REBECQUE-CONSTANTIJN.

welsprekend strjder voor de constitutionêle
beginselen,hoewelmen bj hem eene welluidende stem evenzeer m istte alsde krachtvan
den hartstogt.In hetalgemeenwashj beter
schrjver dan spreker.Hj wistzich van alle

slaagde,pogingen om hem te dooden,waarna

hj op last van Constantlnns te Massilia geworgdwerd.Galerinsoverleedeenjaardaarna,
en zelfs nu bleven er nog 4 mededingende

rjksbestuurders over, nameljk Lieinius en

hulpmiddelen der redeneerkunde te bedienen, M arlminws in het Oosten, en M aœentius en
en verbond daarmede eene smaakvolle ironie, Constantinn in het W esten.Door het omvèreene keurigheid van uitdrukking en een sier- halen der standbeelden van Constantimts gaf

ljken stjl.Men heefteene verzameling van
zjne rDiscours prononcés à la chambre des
députés(1833:3 dlnl'', voortseeneandere
van zjne polltieke brochuresollderden titel
DCours de politique constitutionelle (18171820,4 dln,2deuitgave 1833):'
.00k schreef
hj rDe la religion consideréedanssasource,
sesformesetsesdéveloppements(1824- 1830,
3 dlnl'', en mDtlpolythéismeromain,considéré dans ses rapports avec la philosophie

grecqueetlareligionchrétienne(1833,2d1n)''.
Hj gaf eindeljk eene bewerking van den
DW allenstein'' van Sehiller en den roman
XAdolphe''in hetlicht.alsmedehoogstbelang-

rjke pcommentaires sur la science de la

législation par le comte de Filangiéri.''Alge-

meen werden zjne groote talenten op prjs
gesteld,en Bêrangerzegtvanzjnebegrafenis:
IJn peuplee!ldeuilluiftcortège en route-''
Constantlaisdegemeenschappeldkenaam

Maœentiusheteerstaanleiding t0tvjandeljkheden, waarna Constantinn over de Alpen
trok,zjntegenstanderversloegenzichmeester
maakte van geheel opper-ltalië. Gedurende
dien veldtogtverscheen hem,zooalsdelegende
meldt,een vlammend kruis met het opschrift

Dlv '
roéwt,
)wlxa (overwin door ditteekenl'',
en den volgenden nacht aanschouwdehj in
een droom Cltristn , hem bevelende,om een
kruisvormig vaandel(labarum)te ontploojen.
Constantinustrok onderuitbundiggeluich binnen Rome, waar de Senaat hem als eersten
Augustus erkende.Toen begafhj zich naar
Milaan,waar hj zjnezuster Constantia met
Liciniusdeedhuwen.Dezeverbindtenisspoorde
M arlminn aan t0teen krjgstol tegen zjne
mede-regenten, die echter eindigde met zjn
dood bj Tarsus.Deeensgezindheid tusschen
Constantinn en Licinius duurde echter slechts
kol'
t;weldra trokken zj tegen elkanderop,

en Llcini'ltsmoestnaeeneherhaaldenederlaag
zuiden van de hoofdstad der Britsche Kaap- lllyrië,Pannoniëen Griekenland aan Constanv afstaan en zich met Thracië en Azië
koloniein Zuid-Afrika,wierwjngaardenden Jlfz,
voortreFeljkenConstantia-wjnopleveren.Deze vergenoegen.In323barsttewederom eenoorlog
3 landgoederen dragen de namen van H00g-, tusstt
hen hen uit,en IziânLl
t.
nleed bj herhaGroot-en Klein-constantia,enworden 00k wel ling de nederlaag,en schoon Constantinn hem ,
naarhunne bezittersdievan ran.
& :1:1,Clode op de bede zjner zuster,hetleven schonk,

van 3 fraaje landgoederen.11/ztlurgaansten

en Colkqnegenoemd.Debodem bestaatop het werd hj, zoowelalsM arlminnsjweldra geeerste landgoed uit rooden oker metkalk,en dood.NadatConstantinusdealleenheerschappj
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den wj:

Eenige W est- en Opdf-z- elldcFze Keoers,
te w eten:

Qonstantl
jn I ofde Gropfe,eigenljk Caju.
%
F?
aclv: Yalerius z-dlïv.
s Constantinus. Hj
werd geboren den 28sten Februarj 274 te
Naïssus in Opper-Moesië, was een zoon van

Licinilts),alsmede zjne gemalin Fausta 0mbrengen.Gedeelteljk om zjn geweten totrust
te brengen,gedeelteljk Om staatkundigeredenen omhelsdehj hetChristendom ,gafhieraan dezelfde vrjheid als aan het Heidendom
en oFerde aanzienljke sommen ten behoeve
van de verspreiding van hetEvangelie en van
den opbouw van Christeljke kerken.Deontevredenheid, door zjne bloedige daden te
Rome gewekt,was oorzaak,dathj Byzan-

den aanzienljken Constantin G /A- ,groeide
eenkrachtigenligchaamsbouw.Toenzjnvader tium t0t zetel koos,deze stad prachtig ver-

voorspoedig op en onderscheidde zich door

Caesar werd, moest de zoon in Perzië als sierde en haarden naam schonk van Constan-

gjzelaaràchterbljven,waarhj welt0tkrjgs- tinöpolis(stad van Constantjin).Vanzjnehan-

tribuun verheven,maaraan velegevaren bloot- delingenvermeldenwjvoortshetdempenvan
gesteld was. W eldra echterontvlugttehjen een oprûer, door zekeren Coloeaerlu opge-

vergezelde zjn yader op een togt tegen de
Picten en zag zich bj diens overljden (25
Julj 306)door hetlegeralsAugustusenImperator begroet.Na zjn terugkeeruitBrittanniëversloeg hj deFranken,doch bezoedelde
zjne zegepraaldoordien hj de beide vjandeljke aanvoerders in den circus teTrieraan

de verscheurende dieren ter prooi gaf.Intusschen heerschte er te Rome groote verdeeldheid,daarM aœentius,Maœiminonus,Galerins
en Severn zich met hetpurper bekleedden.
M arlminiann zochtdegunst van Constantinn

stookt, zjne overwinning op de Gothen of
Scythen en de opneming derMTandaleninzjn
rjk.Voorts beraamde hj maatregelen t0tverdeeling van zjn gebied. Zjn Jongste zoon
Constans en Dalmatius (een zoon van zjn
broeder) werden t0tcaesars gekozen,en nu
verkreeg zjn oudste zoon Constantin'
usGallië
en Brittannië, - Constantinshet Oosten,Constans Italië en Afrika, - ()n Dalmati.s

Illyrië met aangrenzende gewesten.Toen hj

voorts op het puntstond om tegen Sapsres,
koning van Perzië,te velde te trekken,werd

te verwerven en deed, toen hj hierin niet de Keizer plotseljk ziek en overleed,nadat
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hj zich doorden bisschop Eusebiushad laten zwarigheden opperden, hief hj in ;68 alle
doopen, op den 22sten Mei337,waarna men kl
oosters 0?, deed de kloostergebouwen afhem te Constantinopeltez
-aarde bestelde.De breken of ln kazernen veranderen en dwong
Heidenen plaatsten hem onder de goden,en de monniken en nonnen,om inhethuweljk
de Christenen onder de heiligen.Hj heeft te treden,terwjlhj hen bj weigering van
in zjn rjk eenegeheelandere ordevanzaken het licht d0r oogen beroofde.W ie bevonden

ingevoerd,welke trouwens reeds door Diocle- werd, reliquieën of beelden van heiligen te
f'
Jlzlld was voorbereid. Alle overbljfselen der bezitten, moest het leven of de oogen vervoormaligerepubliek werden daardoorverban- liezen.Tevensvoerdehj oorlog metdeB0elnen.Er kwam eene gestrengeafscheiding tus- garen en Slawen, en zelfs met de Russen,
e t0taan de Donau waren voortgerukt,en
schen het militair pezag en het burgerljk di
bestuur.Hetuitgebrelderjk,metuitzondering overleed gedurende een veldtogttegendeB0el-

derbeidehoofdsteden,verdeeldehj in4prae- gaC
renopden j4denSeptember775.
fecturen? en deze wederom in diocésen en
onstantkn VII (V),bjgenaamdPorprovinciën. Twee opperbevelhebbers stonden 'AZ/rtI.IZIiJ'
..
: (in hetpurpergeboren).Hj aanmet hunne onderbevelhebbers aan het hoofd schouwde hetlevenslicht in905lwaseen zoon
van voetvolk en rtliterj.Een geheim kabinet van Leode '
c ï/zeen werdop 8larigen leeftjd
(consistorium principis)stondden Keizersteeds onderdevoogdj zjnurmoederZoëdeopvolqer
raadgevend ter zjde.Er Nierden drukkende van zjn broederAleœander.Hjwaseenbllnd
belastingen ingevoerd,maartevenyis heteene Averktuig van anderen, doch tevens een bewu rheid,dat hj met belangsteliing zorgde vorderaar der wetenschap.Zelfheeftl1j eene
vooreenegoederegtspleging, datderegtsje- levensbeschrjving van zjngrootvaderBtuilius
leerde school te Berytus onder zjn bewlnd opgesteld, alsmede een geschrift rD e adm ibloeide,dat Gre
yorins en Hermokqene.op zjn nistrando im perio'' twee boeken rDecerelaBt de oude en nieuwe wetten verzamelden, moniis aulae Byzantinae'' enz.Hj overleed
en dat hj een bevorderaar WaS der kunst, i
n 959,en zjne werken zjn in 1617te Leivooralderschoone bouwkunst.Intusschenwas den door Mev silu uitgegeven.Zie voorts0nhj te weinig een man van karakteren stond derByzantl
jnsoh'
erïjk.
hj te veel onder den invloed van vrouwen
Grootrorsten '
tl
t- Rnsland,nameljk:
en bisschoppen, om den naam van de Grtmfe
Coxstantî
jn Ot
ze.
st
zrdztp
if.
p'Paulowits
j,metden
waarljk te verdienen.W athj ten behoeve titel Czarewitsj begiftigd.Deze,geboren den
van het Christendom uit zelfbelang gedaan 8sten Mei1779,was detweedezoonvankeizer
heeft, kan de door hem bedrevene gruwelen Panl 1 en van keizerinMaréaIkdorowna.Hj
niet uitwisschen.
onderscheidde zichonderSoewarotczoozeer,dat
Constantl
jn J.
!', den oudsten zoon van den zjn vaderhem bovengenoemden titelschonk,
voorgaandeen van Flw fc.Hj werdgeboren en hj betoonde een ongemeenen moedinden
in 316 te Arelatum en reeds het volgende slag bj Austerlitz.In 1808 woonde hj het
Jaar tegeljk met Crispus en Licinianus tot CongrèsteErfurtbj,vergezeldezjn broeder
caesar benoemd. Hj hield zjn verbljf in Aleœander gedurende dekrjgstogten van die
Gallië,dathem in 337 bj deverdeeling des dagen,streed dapper bj Leipzig en bevond
rjkstegeljk metBrittanniëenHispaniëwerd zich vervolgens 01.) het Congrès te W eenen.
toegewezen.Tevenshadzjnvadereengedeelte Daarnawerdhjmllitairegouverneurenoppervan het groote gebied bestemd voor zjne bevelhebber dertroepen in Polen,voortsstadneven Dalmatiu en Hannibalianws,doch deze houder-generaal en onderkoning aldaar.Nadat
w erden,nietzonder medeweten van Conslcn- hj zich van zjne gemalin JulieA'
esriFff:Ulfizl'y, II, door de soldaten Om gebragt.Daar rikd van Saksen-coburg had laten Bcheiden,
hj voorts n0g niette vreden was met zjn huwdehjmeteene Poolschegravin,dieveraandeel,trok hj over de JulischeAlpen en volgens door den Keizer t0tprinses van Z0deed een invalin degewestenvan zjn b1'oe- oicz verheven werd.In 1820 zag hj zich
der Constans,maar werd hj Aquileja in eene daarenboven bekleed methet stadhouderschap
hinderlaag gelokt en gedood.
overeen grootgedeeltevan Litthauwen.Reeds
Constanti;n V - doch IIIa1skeizervanhet bj het leven van Aleœander had hj afstand
Oost-Romeinsc.
he rjk,bjgenaamd Coprontmus gedaan van den troon,en hoewelhj na den
omdat hj bj zjn doop het waterbevullde, dood van dezen (9 December1825)tePetersofIeonoclastes(debeeldstormer),ofCaballinns, burgalsKeizerwerduitgeroepen,gafhj uit
omdat hj den reuk van paardenmestaange- W arschau de verklaring, dat hj bj zjn afnaam vond.Hjwerd geborenin719enbeklom stand volhardde,zoodat de kroon in hetbezit
als zoon en opvolger van Leo de A clrié'r in kwam van zjn broeder Nicolaas.Zjne ge741 den troon te Byzantium.In 746 voerde aardheid,doorI'letclterdievaneenongetemden
hj een voorspoedigen Oorlog tegen de Sara- tjgergenoemd,wasweinig geschikt,om hem
cenen,Ontrukte hun onderscheidene gewesten, de toegenegenheid derPolen teverschalen,en
en bragt vele verbeterinqen in het binnen- toen in 1830 de ogstand te Warschau uitlandsch bestuur,hoewelhpwegenszjnafkeer barstte,moest hj zlch redden doordevlugt.
van alle beelden verstoken bleefvan de gt
lnst Na de zegepraal der revolutie onderhandelde
des volks.Daar hj echter op detrouw van hj methetPoolsch bewind en k0nmetzjne
zjn leger k0n rekenen,liethjzich nietaf- troepen over Pulawy naarde grenzentrekken,
brengen vanzjnjverentegen devereeringder waar hj het bevel voerde Over de reserve,
beelden.Toen demonnikendaaromtrentallerlei terwjl Dlebitsj methetRussischelegervoor-

622

CONSTANTTJN- CONSTANTINOPEL.

rjkste stad van Numidië en droeg den naam
waarts rtlkte.Hj vestirde zich te Bialystock va
n Camta,w elke door de Rom einen in Clrta
en wilde bj de naderlng van een Poolsch

st
sïoàlt
std belegerde haar,
corpsJuistachterwaartstrekken,toen hj den veranderd w erd. .r cq
27sten Junj 1831 te W itebs aan de chôlera en zj gaf zich Over op uitdrukkeljk bevel
overleed.Zjnegemalin stierfweinigemaanden van haren Koningt die zich alsgevangene in
daarna.
hetvjandeljk legerbevond.A1szetelvanM asConstantqn Nïcplle
/ezpift
p',tweeden zoon van sinissaonderscheiddezj zich doorharePraohkeizerNicolaas(f 1855)en van prinsesAleœ- tige gebouwen en doorhareaanzienljkebec'Ctîr. (Charlotte)van Pruissen.Hj werd ge- volking.O0k laterhandhaafdezjharenroem :
ttyltrtlta k0n haar enkeldoor gebrek t0tde
borenden zlsten(gden)September1827,toonde J'
reeds vroeg een gunstigen aanleg en bemoeide overgave dwingen,en zj diende de Romeinzich bj voorkeur met aangelegenheden der sche veldheeren Metellla en Marùtst0t midmarine,zoodat hj diein hetbuitenland met delpunt bj hunne Ondernemingen tegen dien

eigen oogen gadesloeg en in 1853 t0t groot- vorst. Caesar schonk haar het Romeinsehe
a'dmiraal en voorzitter van het departement burgerregt, doch nu begon haar bloei te
van Marine enz. benoemd werd. Gedurende verminderen,en in 311naChr.,gedurende den
en uLleœander,een
den Russisch-Turkschen 0orlog was hj een 0orlog tusschen
van desteunpilaren der oorlogzuchtige partj, boer uit Pannonië, die zich in Atkika t0t
voerde bevel Over de Oostzee-vloot: maar Keizer had laten tlitroepen, werd zj geheel

oogstte weinig vruchten van deaanzlenljke en alverwoest.ConstantqndeGrootedeedhaar
kosten, aan devlootbesteed.In de volgende weder opbouwen en schonk haarzjn naam ,
Jaren werd hj belast met staatkundige zen- dien zj t0tden dag vanhedenbehoudenheeft.
dingen naar buitenlandsche havens,bepaalde- W egens hare sterke vestingwerken bleef zj
ljk in Italië en in Engeland.In 1862 werd gedurende de storm en derm iddeleeuwen ongehj stadhouder in Polen, doch reeds daags deerd,en Belisaagns,de veldheervan Jnstiniana zjne aankomst te W arschau kwam zjn zà'g,s,vond haarin een zeergunstigen toestand.
leven door eenaanslag in gevaar.onderzjn Vervolgenskwam zj indehandenderMooren,
bestuur barstteerin Januarj 1863eenopstand werd daarna schatpligtig aan Algiers, maar
uit (zie Polen), en Constant'
qn keerde den zocht zich sedert het einde der voorgaande
25sten Augustus naar Petersburg terug.Hj eeuw onder eigen Beys m eer en m eer onafis sedert 1848 gehuwd met prinsesAleœandma hankeljk te maken Ael
tmed-bey hield er zjn
van Saksen-Altenburg.
gezag staande,toendeFranschevaanreedswapConstantine is de hoofdstad van eene perde van de muren van Algiers;doeh naeen
evenzoo genoemdeprovincie derFransche k0- mislukten aanslag in 1836 werd Constantine
lonieA1ge'rië(zie onderdiennaam)in Afrika. toch den 13denOctober1837doorgeneraalValle
Zj ligt op eene hoogvlakte van kalksteen storm enderhand ingenomen, nadat generaal
bjna 600 Ned elboven de oypervlakteder Damremontdaags te voren gevallen was.
zee aan den voet van een stellen rotswand,
Constantinopel, doo1'de Turken Stamdie een derde gedeelte van de stad omgeeft, boel ofIstamboel (eene verbastering van ));lç

terwjl de twee andere derdedeelen omringd wf. xikvv',rnaar destad''),f)ndoordeW alazjn door eene rotskloof, waar eene kleine chen en Slawen Carlyrad (Keizersburg) gerivier doorheen vloeit,weshalve zj alleen in noemd, droeg aanvankeljk den naam van

hetw esten door middelvan eene sm alleland- Byzantium en werd volgensEnslbiltsTI/ZZI/ACJï
tong en in hct zuiden langs de brug ElKan- door Byzas,koning van M egara, Omstreeks

tarah, uit den tjd derRomeinen afkomstig, het Jaar 568 vöör Chr.gesticht.De stad,die
toegankeljk is.Deze bestaatuit2 rjen bogen zich toen t0t den heuvel bepaalde, waarop

boven elkaâr en zweeft ter hoogte van 120 thans het Serail zich verheft, ontwikkelde
Ned. el boven den afgrond. M en heeftin de zich met groote luister,toen keizer Constan-

stad dewjk derinboorlingen en die derEu- fk
)
/p,de Groote haarin 330t0thoofdstad van

ropeanen,enhaarbinnenstegedeelteiseendool- hetRomeinscherjk bestemdeenhaarConstan-

h0f van enge,vuile straten.De huizen zjn JIJFOJI of Nora Roma noemde.Na dientjd
er meestal van leem opgetrokken en hebben bleef zj de residentie der Oost-Romeinsche
geene vensters en kleine deuren.Er zjn 5 Keizerst0taan den ondergangdesrjks(1453),
poorten,onderscheidenem oskeeën eneen merk- en werdtoen,nadatzj indenloopdereeuwen
waardig paleisin Moorschenstjlvandenvoor- 29-maalbelegerd en 8-maalveroverd w as,de
maligen Bey. Op het hoogste punt der stad verbl
jfylaats der Sultans van het Turksche
verheft zich de citadel (Kasbah) met eene rjk (zle aldaar).- Zj ligtop 41ON.B.en
prachtige kazerne, eenem ilitairegevangenis, 47O'
W .L.van Greenwich Op eene 3-hookige
een hosyitaal enz.Hetaantalinwoners van landtong tusschen een diep landwaarts doo1.ngenden arm van de Thracische Bosporus
Constantlne bedraagtruim 35000.De njver- dri
heid is er in een achterljken tpestand,doch welkearm onderdennaam vanpGoudenHoorn,!
er wordt een belangrjke handel gedreven de veilige haven vormtder stad,en tussehen
met de binnenlanden van Afrika.In de stad de zee van Marm ora.Langs de basisvan den

en in haren omtrek heef
'
tmenveleoverbljfselen driehoek grenst zti aan het vaste land van
uit den tjd der Romeinen,en voor de poort Thracië,en de geheele driehoek is omgeven
Valée verheft zich eene marmeren pyramide door een drievoudigen m uur met26 pool'ten.
ter eer van den generaalDamremont, die al- Dit is heteigenljke Constantinopel,doch t0t
daar snetlvelde.- Constantine w asweleer de

de stad behooren ook de voorsteden, die aan
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dehaven langsdeBosporuggelegen'
zjn? benevens de steden Skoetari en Kadikoelaan
de overzjde.De meestberoemdevoorsteden
zjn Galata,Peraen Top-chaneh.Destad is
wegensdenheuvelachtigenbodem terrasvormig
gebouwd en levertmetharesierljketuinen,
moskeeën,minarets enz. van de zjde van
den Gouden Hoorn een schilderachtig schouwspel,zoodatmen bj weinigesteden zulk een
heerljk panoramaaantreft.Temeerisdereizigerdusteleurgestelddoordenaauwe,kromme
en morsire straten der binnenste gedeelten,
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den 90000 huizen en 1075000 inwoners,van

welke de helft Mohammedanen zjn;voorts

heeft men er vele Grieken, Arméniërs en Israëlieten.Men vindter meerdan 300moskeeën,

en onder deze 13 Keizerljke,30 Grieksche

met een patriarch en 12 bisschoppen ,en evenzooveel Arménische, met een patriarch. De
R.Katholieken hebben er een bisschop!9 ker-

ken en 6 kloosters,terwjlmen erelndeljk

00k eenige Protestantsche kerken aantreft.Er

zjn 300 medressen of scholen van meeruitgebreid onderwjs en 400 mekteb ofscholen

hoeweldle toestand sedertden brand van 6 en van lageronderwjs;00k heeftmen eronder7 September 1865 en dien van 3 Mei 1866 scheidenemilitairescholen,en35openbareboe-

aanmerkeljk verbeterd is.T0tdemerkwaar- kerjen,benevenseeneuniversiteit,'welkeniet
digste gebouwen behooren er het oude en veelbeteekent.Men vindt er3000 openljke
Nleuwe Serail, de voormalige Sophia-kerk badplaatsen, vele bazars en winkels en dui(zie onder dien naam), thans eene moskée, zendekoëjhuizen.T0tdevoortbrengselender
de moskée van Soliman,die van Acltmed,die njverheid behooren ervooralvoorwerpen van
van M ekemed, die van M akmoed enz. en de leder,tapjten,borduurselsmetgoud-en zilkleine Sophia-kerk, - voorts de beide obe- verdraad)wapens,welriekendestofen en pjlisken ophetgrootsteplein (meidan)derstad, peroeren. W egens de prachtige ligging der
het Kasteel der Zeven torens,waar te voren
de gezanten van vreemde mogendheden tegen
de volkswoede in veiligheid werden gebragt,
2 waterleidingen, door de keizers Talensen
J'
tstinianusgebouwd met prachtige waterbak-

stad ontw ikkelt zich de handel er meer en
meer, hoewel de regéring weinig doet, om

ken,en eindeljk de overbljfselen van Magnaura,hetpaleis der Byzantjnsche keizers.
O0k verhelen erzichn0gmerkwaardigezuilen
uitdenouden tjd.
EuBe
rol
paénsgr
chj
ekevorderingen heeftintusschen de

den wj:

dien te bevorderen.Jaarljksbezoeken er15of16000schepen dehaven.
Constantlus.Onder dezen naam vermel-

I'larins CpzlyftrzlfïlA' Cltlovu J, den vader

van Consfantj;n de Geoofd.Hj was de zoon

van een Daciër, E'
tttropi'
.s genaamd,en van
Claxdia,eene dochtervan keizer Claltdius .
!'
J,
bouwkunstgemaaktaan de over- werd geboren in 250 na Chr.,maakte zich
zjde van den Gouden Hoorn,Op den Eur0- beroemd door dappere daden, en w erd d00r
pêschen oevervan de Bosporus.Pera istegen- de keizers Dioeletianlu en a'Iaœimianus met

woordig eene stad metsierljkehuizen,vele Galerins t0t caesargekozen,Ja,kortdaarna
hôtels van gezanten en geplaveide straten. door M aaâmonl
ts,die hem zjne stiefdochter
Tusschen Pera en de haven ligtGalata,het ten huwel
jk gaf, a1s zoon aangenomen.Het
middelpuntvan den handel,metvele steenen rjk werd nu ln 4 deelen gedeelden Constanhuizen en eene nieuwe straat,- voorts met J1.
9ontvingalszjnaandeelSpanje,Galliëen
eene schipbrug, die haar met Constantinopel Brittanje.Hj versloeg de Duitschers en de
verbindt.Bj den ingang derhaven tusschen Alemannen en verdreef de Franken uit Badgn Gouden Hoorn en deBosporusverheFen tavia.Nadat hj voorts Bononia (B0u10gne)
zlch de amphitheatersgewjsgebouwdehouten veroverd had, stak hj over naarBrittanje,
huizen van '
rop-chaneh, door eene naauW e bragt er Aleetas eene nederlaag t0e en herstraat in 2 helften verdeeld. Voor weinige stelde er zjne heerschappj. Nu zorgde hj
Jaren heeft men ereen prachtig tuighuisge- voor de ontw ikkeling van kunst en wetenbouwd.
schap en betoonde zich zachtmoedig Jegens
Ten noorden van Top-chaneh liggen de de Christenen,weshalvehj detoegenegenheid
voorstedenFindiklyenKabatasj.Dezelaatste, zjner onderdanen verwierf.Hj overleed gedesgeljks amphitheatersgewjs gebouwd,telt durende een krjgstogttegen de Piden teEb0veleaanzienljkehuizenmeteen prachtiguit- racum (Y0rk) den 25sten Julj 306, en zjne
zigt op de Aziatische overzjde,en onmiddel- onbaatzuchtigheid,zjnevriendeljkheidenzjn
ljk achterhaarligthetpaleisDolma-Bagdsle, voortreffeljk bestuur werden algemeen ge-

dat in 1857 door den Sultan betrokken werd; roemd.
Constanti'
as .J'
.f,den tweeden zoon van Con.
daarachtervolgt eene reeksvan gehuchten tot

Therapia en Boejoekdére toe,waarde Eu1
-o- stantqndeGrpofeenvanFausta.Hjwerdgebopésche gezanten hunne zomerverbljven heb- ren den 13den Augustus317naChr.teSirmium
ben, en n0g verder. De voorsteden rondom in Tllyrië en bestuurde op zolarigen leeftjd
het binnenste gedeelte der haven hebben haar reeds de zaken in Azië,toen de dood zjns
Turksch voorkomen veel meer bewaard. op vadershem naarConstantinopelriep.Hjverden Aziatischen oever is Skoetarihet middel- kreeg toen Azië en Egypte,maarerfde tevens
puntvan eene groep voorsteden engehuchten. een oorlog tegen de Perzen.Toen voorts na
Hier heeft de Europêsche beschaving nog den dood van zjn broeder Constans keizer

fnenti'
us in Spanje, GalliëtBrittanje on
weinir vorderingen gemaakt,behalve teKa- Ma
dikoel, het oude Chalcedon, waar men vele Itallë als Keizer werd erkend en Vetranio,
smaakvolle huizen en villa's aantrell.
bevelhebber van zjne legioenen in Illyrië,
Men telt te Constantinopel met de voorste- zich aldaarmethetvorsteljkpurperbekleedde,
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sneldeConstantl%sderwaarts,versloeg Vetranio, van haren glans gedurende de hooge kerkvem
gadering, die er van 1414 t0t 1418 gehouden
werd. Dit Coneilie,vooraltegen den Hervor-

ontmoette in 357 M aynenti'
ws bj Mursa aan
deDrave,wistdenaanvoerderdervjandeljke
ruiterj om te koopen en w0n daardoorden
bloedigen slag,terwjlhj-zelfzich lafhartig
verscholen hiel
d.Z0o verkreeg hj hetuitgebreide gebied van zjn vader,nam op eene

gruweljke wjzewraak 0y zjnetegenstanders,
vertoefde geruimen tjd ln Galliè'en vperde
oorlog tegen de Alemannen.Daarhj Gallus,
dien hj eerstt0tcaesarbenoemdhad,vreesde,
liet hj hem ter dood brengen,en Jklianu
ontkwam alleen door de bescherming van kei-

mer Ilùsz belegd,werdbjgewoond door den
Keizer, door bjna alleKeurvorsten)doorde
rjksvorsten, door vele adelljke personen en

door de gezanten van alle R.Katholieke K0ningen, alsook uit Griekenland en Ruslandt
voorts door paus Joltannes XXIII en de
legaten der 2 tegenpausen?door 3 patriarchen,
33 cardinalen, 47 aartsblsschoppen, 145 bisschoppen,124 abten,1800 priesters,750 doctoren en vele monniken.Voortsverhaaltmen,
dat er 150000 menschen met 30000 paarden
waren zamengevloeid. De 3 Pausen werden
afgezeten M artin'us V in hunne plaats geko-

zerin Ewsebia aan een dergeljk l0t,waarna
hj dezen totcaesarbenoemdeenhem belastte
met deheerschappj in hetW esten.Een veldtogt tegen de Sarmaten en Ql
laden verschafte zen,terwjlJohannesAfuzen Ilièî
rônyml
ls'
t
?czl
aan Constantius den bjnaam van Sarmatiœu. Praay (zie onder die namen) erveroordeeld

In 35.9 ontstond eropnieuw 0orlogmetPerzië, en verbrand werden,- de eerste 0p den Gden
en daarernietvelevoordeelen bahaaldwerden, Julj 1415 en de tweede Op den,3osten Mei
ontbood hj Jklianq
u',om hem metzjnebeste 1416.Daarenboven wilde de Keizerde geheele
troepen teondersteunen.Detroeyenweigerden Kerk hervormen,doch naauweljksdroeg de
echter derwaartstetrekken en mepen Jl
di
antœ nieuwe Paus de driedubbele kroon, of hj

tegen zjn wilt0tkeizeruit.Jkliay
tusvroeg
daartoe de goedkeuring van Constantila,doch
deze rukteaanstondstegen hem @p.Hj overleed echter gedn
enlit
n 3d
en
ua
re
dn
ad
tehjdiJù
aogt
nusop
t0tde
zjn
0p
-

ontbond het Condlie metde belofte,dathj
met ieder volk in hetbjzonder overde hestaande misbruiken en gebreken z0u onderhandelY . De Keizer liet in de stad groote
schulden achter.Een opstand, in 1511 onder

November 360,
volger had benoemd.
de burqers uitbarstende,omdatde gemeenteConstanz
of Kostnitz eone stad izl het raad zlch bj hetZwitsersch Verbond wilde
meer
di
s
t
r
i
ct,
l
i
1
gtaan
Badensche
den linker- aansluiten,werd door keizer M aœimiliaan geoever van

de Rjn,terplaatse waardeze de demyt.NadeinvoeringderHervorming(1520)

Bodensee verlaat, op eene landtong tusschen verllet het geheele domkapittel de stad en
de Bodensee en de Untersee, is door hooge vcrhuisde naar Rudolfszell. Constanz voegde
muren omgeven, en heeft 3 voorsteden,na- zich nu bj hetSchmalkaldisch Verbond,en
meljkPetershausen(Peterlingen)opdenregter- toen destad,nadeontbindingdaarvan,hetrlnoever der rivier en door eene brug met de terim''nietwildeaannemen,werdzj,hoewel
stad verbonden Krenslingen ten zuiden op te vergeefs,doordeKeizerljketroepen onder
Zwitsersch grondgebied,en Paradiesmetvele Al
fonsnsT'
rle,
sbelegerd.Toenontnam deKeizer
tuinen ten westen.De eigenlljke stad islclein, haar de privilegiën als rjksstad en schonk
en van hare 5 kerken is vooral dehoofdkerk haar in 1549 aan zjn broeder Ferdlnand,

wegens hare hooge zuilen,haarsnjwerk en waardoûr zj aan Oostenrjk verviel.In 1633
verdere sieraden en hare kryptm erkw aardig. werd zj door de Zweden belegerd,en toen
De meeste zittingen van het beroemde Con- de Franschen in 1677 de Breisgau bemagtigd
cilie zjn dââr gehouden.Voorts heeft men er hadden,werd deuniversiteitvan Freiburg t0t
een fraaiantiek raadhuis alsm ede onderschei- aan den Vrede van Rjswjk derwaarts verdene gebouwen, waaraan herinneringen 0m- plaatst. In 1802 werd hetbisdom opgeheven
trent Rksz verbonden zjn. Er bestaat een en zjn grondgebied in 1805 ook de stad
lycéum met eene rjke bibliotheel
t,eene ve1*- - aan Baden toegevoegd.H aar welvaartwas
zameling voor natuurljke historie,meer dan inmiddels aanmerkeljkafgenomenenhetaantal
êéne school van middelbaar onderwjs, een harer inwoners t0t ruim 4000 gedaald.Gedukloostermeteenopvoedingsgesticht,eenehaven rende denl00p dezereeuw heeftzjzichechter,
meteen vuurtorenenz.Erzjnruim 8000inwo- vooral wegens hare uitstekende ligging,aanncrs,die hun bestaan vindeninonderseheidene merkeljk ontwikkeld.
fabrieken en in een levendigen handel.- Men
Constellatie gebruiktmen somtjdsinde
verhaalt,dat de stad gestichtis door Constqn- beteekenis van sferrebeeld.Doorgaans echter
fïf
u Chlorus in het Jaar 378 na Chr., doch verstaat m en onder datw oord den betrekkereeds in de 5de eeuw door de Alemannen en ljken stand van 2 sterren,vooralvandezon
Hunnen w erd verw oest. Eerst in 570 vindt en de maan Of van de z0n en eene planeet,
men haar weder vermeld,het bisdom ,waar- zooals deconjunctie,deoppositieenz.Tn de
van zj toen de hoofiplaats werd,had eene astrologie hechtte men veel gewigt aan de

aanmerkeljke uitgestrektheid. Zj was aan- constellatieofaandenbetrekkeljkenstandder
vankeljk aan hertogen en graven Onderwor- planeten bj '
qmenschen geboorte.
pen, doch langzam erhand geraakte het gezag
Constituerende vergadering ofgrond'
?
z
zf
t
?
d
k
l
6
p#:
re
ryaderiny noemt men eene zooin de handen der bisschoypen.Reeds vroeg
.
waszj beroemd om harellnnenweverj,maar danige die de grondslagen vaststelt van den
in de15deeeuw,tpen zj volgensdeberigten Staat, 'tgeen slechtsdâârgeschieden kan,
40000inwonerstelde,bereiktezjhettopptmt waar een nieuwe Staatgesticht)ofeene geheel
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en al onbruikbare grondYvetdoor eene andere
vervangen moet Tiorden. Het eerste geval
kwam voor in Noord-Amerika,nadathetzich
Van Engeland, en in België)nadathet zich
Van het Koningrjk derNederl
anden had 10sgerukt,- en hettweedeten tjde dergroote
Fransche revolutie, daar de voormalige magten, t0thet Koningschap t0e,magteloos wa-

vösr Chr.).Nadatdie waardigheid geruimen
tjd in handen der Patriciërs was geweest,
werden 00k de Plebéjersbevoegdverklaard,
om dietebekleeden (366vôörChr.).Demededingers naax het ambt van consulmoesten
het volle burgerregt bezitten en nietJonger
dan 43jaarzjn;in den regelkwamenalleen
zj in aanmerking, die reeds den post van
ren geworden;voorts in Frankrjk in 1830 yraetor hadden bekleed.Dekeuzegeschiedde
na het verlagen der Boltrbons,in 1848 na ln de comitia doorgaans in de maand Augushet omvèrwerpen van den troon van Orléans, tus. De gekozenen waren dan eonsnlenA.:ï.gen een paarjaargeleden na den valvan Na- nati, doch oefenden eerstinvloed op de aanoleon 111.00k hetEngelsche Parlement,dat gelegenheden van den Staatna hetaanvaarden

ln 1689,na het verwjderen van Jaoobns T.
J'
, van hun ambt, hetwelk ten tjde van den
Willem IIIen M aria op den t1'ooklplaatsteen
tevens in de rDeclaration ofrights''de regten

Tweeden Punischen 00rl0g Op den 15den-Maart
en sedert 153 na Chx. geregeld op den lsten

envrjhedendesvolksvaststelde,bekleeddezich Januarj desvolgenden Jaarsgeschiedde.Hier

methet geza'
g van eene constituêrende verga- t0e begaven zich de consuls,vergezeld door
dering.In Noorwegen,Spanje,Portugalenz. den Senaat, naar het Capitool, bragten er
z
jn ten pevolgevan Omwentelingen meerma- eene oferande en legden er den eed af.Overlen constltuérende vergaderingen zamengeroe- leed een consul,dan werd een anderin zjne
pen. In Duitschland z0u men aan hetParle- plaats gekozen (consulsuFedus,subrogatus).
ment te Frankfort in 1848 dien naam kunnen Demagtderconsulswasaanvankeljkdezelfde
geven, doch hare zamenkomstheeft voor het a1s die der Koningen,doch denoodzakeljkDuitsche staatsbesttmr yeene vruchten gedra- heid hunner eenstemmigheid,de bekrachtiging
gen. In 0ns Vaderland ls na de Omwenteling van belangrjke besluiten doorden Senaaten
van 1795 eene constituêrende vergadering te somtjdsd00rhetvolk,degewettigdetusschen'sHage zamengeroepen, om er de grondwet komst der tribunen, het beroep Op hetvolk
vast te stellen voor de Bataafsehe Republiek, wegens gepleegd Onregten deverantwoording
erleggen van het ambt - datalles
terwjl o0k de Dubbele kamer,in 1848 t0t na het neherziening der Grondwet benoemd, als z00- gaf tegen het misbruik van die magt een
voldoenden waarborg.Daarenbovenverlorende
danig kan woyden beschouwd.
consuls in 433 vöôr Chr. door de instelling
Constltutle,zie Grondwet.
Constructie, ontleendaan een Latjnsch van censoren het toezigt op de geldzaken en
woord,dat opbowtv ofzamenvoegin.g beteekent, op de zeden,en in 365 vöör Chr.door de innoemt men op hetgebied der taalkunde zulk stelling der praetuurhetregterljk gezag.Zj
eene plaatsing der woorden van een volzin, bleven alzoo de vertegenwoordigers van het
diehun onderling verband duideljk maakt.- Romeinsche volk binnen en buiten de grenzen
In de meetkunde noemt men construdie des rjks,behielden hetregtom den Senaat
eene zamenvoeging van ljnen,vlakkenenz., en de volksvergaderingen zamen te roepen en
om hiervan eene bepaalde fguur te vormen te leiden, en waren belastmetde uitvoerende

ofzamqntevoegen,enzjdientergewoonljk magt.A1szoodanigvoerden zj 00k hetOppem
t0thetleveren van eenbewjsoft0toplossing beveloverhetleger,- aanvankeljkgedurende
van een of ander vraagstuk.Men kan o0k hetjaarvan hun ambt,entegenheteindeder
form ules construéren,w anneer de daarin aan- Republiek in hetdaaroy volgendeJaar,nadat
wezige letters eene geometrische waarde heb- zj zich naar de provlncie hadden begeven.
ben.Voortsspreektmen van eenewjsgeerige T0tdeeervollevoorregtenderconsulsbehoorde,
constructie:deze ontwikkelt de gevolgen,die dat de door hen verordende w etten alsmede
uit bepaalde beginselen of stellingen voort- het regeringslaar naar hun naam werden gevloejen. Schelling gaf aan zjne wjsgeerige noemd,dat zj op curulische stoelen ylaats
methode dien naam ,omdatzj doorcombinatie nam en,een ivoren scheptervoerden,zich lneen
van eenige denkbeelden, aan de bespiegeling bepaaldgewaad(togapraetexta)kleedden,door
ontleend,de verschjnselen derervaringinhet 12 lictoren vergezeld werden en aanspraak
lichtzochttestellen.Zj isechterdoorHeyel hadden op de eerbewjzen der burgers.Eên
verworpen, omdat deze het teregt opgepast der beide consuls had Om de andere maand
rekende,degronden derervaringsverschjnse- het uitvoerend bew ind en w erd eonsnlzzltxp'pg,
genoemd.I11 tjd van gevaarkonden deconlen buiten de ervaring te zoeken.
Consul was in de Romeinsche Republiek

de titel der hoogste staatsambtenaren,die na

suls door 00n buitengewoon Senaatsbesluit
liideant consules,ne quid respublica detri-

het verdrjven der Koningen twee aan twee menti capiat (de consulsmogen toezien,dat
en telkens voor den ttjd van eenJaarhunne hetgemeenebestgeeneschade ljdel''m0teene
plaats innamen. De naam is afkomstig van

onbeperkte magt worden bekleed. Na het

het Latjnsche woord eonsulere, dat zoowel nederleggen van hun ambtverklaardenzj 0nraad qllzzla1s raad rzt
z-t
yp beteekent.Als be- der eede, dat zj de wet getrouw hadvelhebbers van hetlegerdroegenzj 0ok den den gehandhaafz,en voerden daarna den titel
naam van praetores (aanvoerders).Alseerste van oud-consuls (consulares). - Onder de
consuls vinden wj Iultciu Jkz'
?
:.
: Brl
d'
usen Keizers bleef het ambt van consul bestaan,
Dzciff,
s Targldnius Ptll/lfill.
s vermeld (509 doch de bezigheidvan dienmagistraatbepaalde
V.

40
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zich toen t0thetvoorzitterschapinden Senaat, de uitvoerende magtworden toevertrouwd aan

de verordening van spelen enz., tarwjlvan 3consuls,tekiezen voorden tjd van10Jaar
zjn vroegergezagnaauweljkgeeneschaduw en telkens herkiesbaar. De Stmaat z0u het
wasovergebleven.Daarom benoemden de Kei- regthebben,dezebewindvoerderst
litzjneleden
zers 0ok wel eershalve hunne gtmstelingen te benoemen,terwjlvool'de eerste maaldie
t0t consuls, zoodat er Onder Commod'
ss niet mannen door de Constitutie zelve werden
minderdan 25tegeljk waren.Eindeljk werd aangewezen, nameljk lonaparte als eerste
un als tweede
datambtdoorJ'
t
bstinon'
usopgeheven (541). consul,en Cambaeères en Lebr'
Cons'
l
tl was in de middeleetlwen hier en
daar de titel van burgemeesters van steden,
en in handelsplaatsen vooralvan een ambtenaar, die over de regten en voorregten van
vreemde kooplieden en koopvaarders waakte
en hun bescherm ing verleende.Zulke personen
bestaan er00kthansnog.M enheefter,diedoor

en derde consuls.Deeerste consulhadeen uitgebreiden w erkkring en k0n zich in somm ige
gevallen ook lat
enverteqenwoordigen.lllibenoemde ministers, kondlgde wetten af, koos
leden van den Staatsraad en gezanten, benoemde Oëcieren van het leger te lande en

over die mogendheid regeert, te handhaven

betrok de Tuilerieën en omringde zich van

ter zee, benevens bt
lrgerljke en regterljke
dehandeldrjvende Staten naarelderszjn ge- ambtenaren, m etuitzondering van de vredezonden,om erde belangenhunnerlandjenoo- regjersenvan deledenvanhetH0fvanCasten te behartigen, en men heeft er ook - en satle.Hj genoot een tractementvan 500000
deze vormen verreweg de meerderheid - ,die francs,terwjlaan debeideanderen te zamen
op de vreemdehandelsplaatste huisbehooren, 150000 francs was toegekend.Bonapartewerd
maar dool. eene andere mogendheid, tegen daardoormeestervanhetgezag,en zjnebeide
het genot van bepaalde voordeelen,benoemd ambtyenooten diendenall
een Om zjneheerschzjn,om de regten vandeingezetenen,waar- zuchtlgeplannen een weinig te bedekken.Hj
In Mei1802 bee
n hun, z0o noodig, raad en ht
llp te ver- eene schitterende h0fhouding.
schafen. De regêrlng van het land, waar noemde de Senaathem t0t c'
onsulvoor de 10
ztllk een consul zich bevindt, geeft als- vo
lr
gdend
e ja
ret
n,en reeds den 4den Aujustus
we
hj,
me
dan d0or het rexequatur''hare goedkeuring

wjziging der Constitutle,t0t

aan de gedane benoem ing.Intusschen benoe- consulvoorlevenslang,en eindeljk den 18den
men de Vereenigde Staten van Noord-Amerika Mei1804 t0t Keizer der Franschen verheven.
alleen ingezetenen des lands t0t constlls en
Consult
ent?
ot zie Herrormde Kerk.

verbiedenaandezehetdrjvenvanhandel.Een

z'
t
wt/
zldjl.
t
/ noemtmen d00rwaarvoor hj benoemd is,metraad en daad neesheeren bj hetziekbed van een ljder.De
bjstand verleenenen z00noodig devereischte afzonderljkezamenkomsten dergeneesheeren,
gelden bezorgen,passen afgeven ofvispren,- om overden zieke van gedachten te wisselen,
eene ljsthouden van binnenkomende enuit- noemt men eonsilia zzldtfïctz,den bjgeroeyen
loopendeschepen,waaroverhjgesteldis,- 0n- arts eonsiliari'tu, den eersten arts ordinar%u.
consul moet aan de btlrgers van het land, gaans eene zamenspreklng van 2 ofm eer ge-

eenigheden tusschen gezagvoerdersen scheeps- Alleen dan,wanneerdeze beiden heteenszjn
volk uit den weg ruimen, - zorgen dat de over den aard en de geneeswjze der ziekte,
scheepspapieren in orde zjn en dat de be- kan men van een consult heil verw achten,
staande handelsverdragen gehandhaafd wor- doch in ditgevalm ag meneenconstlltnaauweden,- vooralbj schipbreuk enhaverj bj- ljks noodig rekenen.Vool*ts kan een consult
springen,de noodige verklaringen aieggen en goede vrtlchten dragen, Wanneer m en den
een verslag van den loop der zaken inleveren raad ïnroeptvan e0n geneesheer,die zich op
aan dereger
'ing,die hem benoem d heeft.M en deziekte,waarvan sprake isjmeerinbjzonheeft de consuls n0g weder onderscheiden in derheden toegelegd en dool
.zjnc behandeling
consul-generaal, die in een land het toezîgt gelukkige uitkom sten verkregen heeft, - of'
heeft op al de consulaten van dezelfde mo- Van den zoodani
ge,die dool
*eene lanqdurige
gendheid, en consuls, vice-consuls en consu- ervaring of door een schatvan ondervlnding,
laire agenten.D e regeling van het consulaat aan gast
huizen en hosjitalen Opgedaan,gere-

opzoodanigewjze,dathetdemeestevruthten kend kan worden,btl uitnemendheid Op de
draagt voor handel en scheepvaart, laat hoogte van zjn vak te zjn. Veelalechter

vooral ook in 0ns Vaderland
nog veelte worden constllten voorgeslagen in hopelooze
wenschen over. Eene wetop die aangelegen- gevallen,en dandienen zj2om aan denIjder
heid wordtmetverlangen tegrmoetgezien. de geruststellende overtuiglng te geven, dat

Consulaat in Frankrilk (Het). Toen alhetmogeljket0tzjnegenezing wordtaan-

den 18den Brumaire door den invloed van Bo- gewend.

naparte de staatsregeling derFranscheRegubliek vanhetJaar(
111benevenshetDirectolre

gevallen was,benoemde in den nachtvan den

Consum tie, zie Verbrwlk.

Contariniisde naam vaneenaanzienljk

Venétiaansch geslacht,hetwelk vanzeerouden

19den np den zosten(11 November 1799)het tjd af t0t aan den Ondergang derRepubliek

overschot van den Senaat, gesterkt door dat een aantal beroemde mannen,4 patriarchen,
van den RaadvanVjfhonderd,eenevoorloopige 8 doges, vele veldheeren, staatslieden, ktlnregéring van 3 consulsen koosdaartoe kbûèye.
ç, stenaars, dichters en geleerden heeft opgeleBopaparte en R o-qer-Dueos, 'tgeen den 13den verd.HetOntleende zjn rjkdom aan een uitDecembel- 1799 door de Constitutie van het gebreiden handel op de 1t11st van Afrika,en
jaarVI1Ibekraehtigdwerd.Volgensdezez0u splitste zieh vervolgensin onderscheidenetak-
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ken,diebepaaldebjna:aendroegen.l)enaama
Contarinistaat heteerstversaeld onder de 12
tribunen(apostelen),diedeneersten dogevan
Venétië,Paoluzzizwt
z
-/
à,
sftl(697),kozen,ende
eerste dogeuitdatgeslacht)DomenooCpzàfcrii
(1043-1071),om zjn moed en schranderheid
bekend,heeftin zjne geboortestad aanzienljkegebouwen doen verrjzen.- De tweede
doge,Jaeopo Cpzdfr ii (1274- 1279),ontwikkeldein weerwilvan zjngevordexden leeftjd
eene groote mate van beleid in moejeljke
omstandigheden;hj dempteeen opstandinde
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beproeven,waarin hj echternietslaagde.Hj
overleed als legaatvanBologna,vermoedeljk

doorvergif.Zjn karakterwordtzeergeroemd
en zjnegezamenljkegeschriften zjn teParjs
(1571) en te Venétië (1589)tlitgegeven.Het

meesi-bekende werk van zjne hand is PDe
magistratibus etrepublica Veneta (1543)''.-

Gioranni COZIJIHSi,een beroemd schilder,geboren in 1549 en overleden te Praag in 1605.

Hj iseen navolgervan Tintorettoen Titiaan

en behoort t0t de beste schilders derVenetiaansche sehool.- Jaeopo TïJJrP Contaaûnl,de

steden Triësten Capodistria,voerdeeen v00r- bezittervaneeneaanzienljkeverzamelingboespoedigen oorlog tegen Ancona en bezorgde ken en handschriften.Dit was oorzaak,dat
aan Venetië onderscheidene bezittingen. - Hendrik TJT,koning van Frankrjk,bj zjn
Andrea Cosfcrii wasdoge(1367- 1382)nadat bezoek te Venêtië uitgenoodigd om eensenator
hj reeds onderscheidenehoogewaardigheden te kiezen,hem daartoe aanwees.Dezegebelm
bekleed en over M arino Fcllroalsregterge- teniswerd door Tintoretto in hetDogen-paleis
zetenhad.Hjmaakteeeneindeaaneenoproer afgebeeld. làit laatste is door de Zorg en gete Triëst en op Candia,slootvrede met00s- deelteljk Op kosten van dezen Contgrinimet

tenrjk,voexde oorlog metonderscheidenenaburige Staten) veroverde Chioggia en noodzaakte Genua t0thetnederlegyen derwapens.
Zjn texugkeeruitdien strjd lsOp kostender
Republiek door Paolo Veronlsegeschilderd.Franeesco Cozl/tvïzli bekleedde aanzienljke

sohilderjen versierd,die deroemrjke daden
eenverdiensteljk staatsman,dieaan eengroot
aantalvorsteljkehoven bljken gafvanongemeene sphranderheid. Hj overleed den loden
Januarj 1633,eenaantalLatjnschegedichten

derVenêtianen voorstellen.- S'
lmoneOpzlfcrïzli,

ambten in de Republiek,werd afgezantnaar achterlatende. - Vieenzo Oorftvïzdi, een uitden H. Stoel en naar Engeland,daarna pro- stekend oudheidkundige,hoogleeraarin deLa-

curatore di San Marco,en eindeljk doge tjnscheenGriekschewelsprekendheidtepadua,
(1623- 1625).- Noolo Cpzlfcdi,een uitste- waarhj in 1617overleed.Hj schreef:pvarikend staatsman en geleerde behoorde t0tde orum ledionum liber(1606)'
*
'enz.- L'
ttdovieo
Tienmannen, w erd vervolgens tot corredore (Alvisio) Contarini,een de< meest-beroemde'
benoemd en bewees in die betrekking de on- staatslieden van zjn tjd.Hj ging in 1629als
schuld van Fosearini, in 1622 op hetbloote Venetiaansch gezantnaarParjs en bragtte
vermoeden van verstandhouding met vreemde Londen den vredetusschen Frankrjk en Engezanten ter dood gebragt, en werd voorts geland en later 00k den Munsterschen Vrede

t0t doge (1630-1632) benoemd,terwjlvan
zjne geschriften rDe rerum yerfectione libri
sex (1576)''en rModo della ellzionedelSerenissimo principe di Venezia (1630)''in het
licht zjn verschenen. onder zjne regéring
bragtdeVenetiaansche generaalM oeenigoeene

totstand.Hj overleed in 1653.

Conte noemen de Franschen een verhaal

illproza ofpoëzie,datin hetalgemeenin een
beknopt bestek en in luchtigen,aangenamenj
geestigen vorm een ot'ander voorval mede-

deelt.Reeds vroeg had men in Frankrjk de

Contes''en rTableaux'' waarmede de .jonnederlaaj t0e aan de Turksche vloot onder gl
eurs op markten en in burgtzalen llunne
hetberelk van hetgeschutderDardanellen.-

Domenieq Cozzftvïzl 11*voerdealsdoge(16601674) strjd tegen de Turken bj Candia.-

toehooxders vermaakten.DeKruistogtenlevem
den daartoe nieuw e stof, en de Oostersche

waren I'
raneeseo OOZIJtVIC.leeraarin dewtjsbegeerte te Padua (1460) en daarna Venetiaansch gezant bj Pi'
tts II. Als proceditore
snelde hj Siéna te hulp tegen Florence,en

daante. Vöör dien tjd waren zj in verzen

ken. Hj schreefeene rHistoriaEtruriaeetc.
(1564)''
.- Gasparotlpzl/t
zrïzdi,eenuitstekend
schrjver,geboren in 1483.Hj studeerde te
Padua)ging a1sVenétiaansch gezantnaarden
Rjksdag te W orms,vergezeldeden Keizerop
zjne togten door de Nederlanden,Engeland
en Spanje, zag zich teVenetie benoemdt0t
hoofd der Tienmannen en door den Paus t0t
cardinaal,en waseen jveraarvooreenedoortastendeverbeteringvan dentoestand dexKerk.
Als pauseljk gevolmagtigdeop den Rjksdag
te Regensburg werd hj belastmetdetaak,

tes etjoyeux dévis''van haren kamerdienaar
Bonaventnee #e,
: Pevriers, - de pcontes
d'Eutrapel''van Noël.
DZI
JtXCJenz.De meestgezochte rcontesde fées''zjn van Perranlt,

Imdovico Cosfczrl sslootvrede metde Turken sprookjeswaren devoorloopers'van delatere
en bekleedde de hoogste waardigheid der Re- Contes de fées''. Boocaccio, die zjn rDecapubliek van 1676 t0t 1683.
m erone'' grootendeels M n die bronnen OntAndere beroemde mannen van ditgeslacht leende, gafaan de rcontes''eene nieuwe ge-

sneuvelde in 1476 in een slag tegen de Ttm

om eene verzoening met de Protestanten te

opgesteld,doch na hem vervaardigde m en een
groot aantal nContes'' ill proza, zooals de
))Centnouvelles nouvelles'''- - hetDIleptalneron'' van M aryulrite de Tzu/obd,- de pcon-

degravin d'Aulnoy,en mademoiselleLaFprcd.
Erverschenen voprts Contes''in vexzen van

Lafontaine,diedool'velen zjnnagevolgd.Men

heeft vervolgens pcontes philosophiques''van
Voltaire,- pcontesmoraux''van M armontel
en Mereiert- rcontes drolatiques''van .
8@1-

zJc,- ncontesromantiques''van Anred de
A 'If.S,S6J,enz.

Contessa.Onderdezennaam vermeldenwj:
40*
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ChrùtianJ'
lkpl 8aliee-contena,een Duitsch

dichterennovellist.HjwerdgeborenteHirschberg inSiléziëden 24stenFebruarj J;67,ontving zjne opleiding op het gymnasium te
Breslau,wjdde zich daarna teHambury aan
den handel, deed sedert 1788 onderscheldene
reizen in Engeland,Frankrjk en Spanje,en
kwam in 1793 in zjnegeboorteplaatsaan het
hoofd der handelszaak zjnsvaders.W egens
staatkundigeverwikkelingenmoesthj in 1797
een Jaar als staatsgevangene doorbrengen te

1650 met den helïog de Lon-quelûlle gevangen
genomen en in 1651 weder op vrje voeten

gesteld.llj vereenigde zich voorts metzjn

broeder tegen het H0f,maar onderwierp zich
weldra aan den cardinaal Mazarin en huwde
met diens nicht Anna A lrïc Mamtinogzi.In

1655 voerde hj bevel in Catalonië,werd
daarnagrootmeestervan hetKoninkljk huisj

nam deel aan den o0rlog in Italië,zag zich
in 1660 benoemd totgouverneur van Languedoc, en overleed den zlsten Febxuarj 1666.
Spandau en te Stettin,doch qntving in 1814 - LouésArmand,prins ran Opzlfi)graafran
den titel van commercieraad, besteedde ver- Plzenas. Hj was de otldste zoon van den
volgenszjntjdaanletterkundigebezigheden, voorgaande, werd geboren den 4den April

en overleed den llden September1825.Zjne 1661,trad in hethuweljk metMaria du.
geschriften onderscheiden zich door een diep
gevoel vool' al wat goed is en schoon, en
door zuiverheid van taal. Daarvan noemen

van .
'
/pf
xr?
/pzl, de gewettigde dochter van Lo-

in 1825.
Karl W ilhelm àgtzlïce-Contessa, een broeder

den voorgaande, vergezelde dezen naar H0n-

schreef novellen en verhalen) benevens een
aantalgeestigebljspelen,zooals:XDas Rsthsel'')- :Magister Rözelein''9 DDer unterbrochene Schwatzer'' enz. Met zjn broeder
gafhj rDramatischeSpiele undErzshlungen

Italiënogmaalshetoorlogstooneel,enoverleyd
den 22sten Februarj 1709.- LoltisFrllçpl'
:,
prins e@n Cpsfi,een kleinzoon van den v00rgaande.Hj werd geboren den13denAugustus
1717,woonde onderscheidene veldtogten bj,

Azn# XIV en vandehertogindeJtxVallière,
streed in Hongarje tegen de Turken,onderwj:den roman rDasGrabmal(1792)'',- de scheiddezich bjdebelegering vanNeuhëusel,
en overleed te Fontainebleau den 5den N0novelle nAlmanzor (zde uitgave 1808)'',
het tooneelspel yAlfred (1809)'', en den vetber 1685. -- FranLois Zpfï.v, prins lm t
roman pDer Frelherrundsein Nele(1824)''. Apck-dlr-Irps et Cosfi, geboren den Bosten
Zjne gedichten zjn verzameld en uitgegeven April 1664.Hj waseenJ
'ongere broedervan
garje,stelde zich vervolgensondel.debevevan den voorgaande.Hj werd geboren te len van den grooten Conde'en behaalde in de
Hirschfeld den 19den Augustus 1777, ontving Nederlanden,bepaaldeljk bj Steenkerke en
zjne opleiding aanhetpaedagogium teHalle, Neerwinden, zulk een roem ,dat hj na den
aan de universiteit te Halle en aan die te doodvan Sobilski(1697)t0tKoning van P0Göttingen,envestiydezichduarnaalsprivaat- len gekozen werd. Hj moest echter wjken
ocenteerstteW elmaren daarna teBerljn, voor Auylut'tt.n 11 van Saksen,den candidaat
-d
waar hj den zden Julj 1825 overleed.Hj zjner tegenstanders. In 1703 betrad hj in

(1812- 1814, 2 dlnl'' en met Ilfmann en werd groot-prior der Maltézer orde,en overFplgw/rKindermërchen''uit.Zjnegezamenljke leed den zden Augustus 1776.- Loni.%Frcswerken versehenen in 1826 te Leipzig in 9 çoisJb:@J,
,prinsran tbzzfi,eenige zoon van
deelen.
den voorgaande en van Loldse D%'ane '
plgz OrConti isdenaam van eeneJongerezjljn llans. Hj werd geboren den lsten September
van het huis Condê (zie aldaar)jt0tdatder 1734, streed in Duitschland en ondersteunde
Bonrbons behoorende.M erkw aardige personen het volk tegen de regéring. Gedurende de
van diefamiliezjn:I'
ranLoisranC/IJi,tweede Omwenteling werd hj voorderevolutionaire
zoon van Lolis .!', prins 'ptzs Bonrbon-condl. regtbank gedaagd, eerst vrjgesproken!doch
Hj werd geboren in 1558 en in de Protes- na den 18den Fructidor verbannen.Ilj was
tantsche leer opgevoed,doch omhelsde in den de l
aatstemanneljke telq van hethuis Conti
St.Bartholomaeus-nachtdeR.Katholiekegods- en overleed te Barcelona ln 1807.- Stepltanie
.
lo
f
x
ld
yprinses ran Ct-fï, de onechte, later
dienst.Na den dood van Hendrik I1I hadhj
aanspraak op dentroon,doch daaxhjgebrek- gewettlgde dochtervan den voorlaatste(LO.Q
kig ter spraak Tvas,gafsaen de voorkeuraan z'
rllçpll.zjwerdgeborendenBostenJunj1756.
zjn Jongerenbroeder,dencardinaalvanJ?p#r- In harejeugd noemdemen haarbj letterombon.Jfes#eïà TTZ benoevade henat0tstaatsraad zetting Mort-cair-zain,en kortvôôrdentjd,
en t0tgotlverneurvan Parjs;hj Overleed in waarop zjgewettigdwerd,huwdezjin eene
1595. - L ouise .rcr-çfxég-ifd ran ZpfFzrrrizd
st
pz;, kl
eine stadmeteen ellendeling,van wien zj
prinses ran Ct-fï,gehuwd metdenvoorgaande eene gruweljke behandeling verduren moest,
en nadiensoverljdel
zmetBassomplerre.Toen tptdat eindeljk de echt ontbonden werd.Zj
deze in de Bastille werd opgesloten, moest verhaalt hare lotgevallen in hare rMémoires
zj zich naarharegoederenbegeven.Zjschreef historiques (1797)'',en Götltevond daarin de
Histoire des amours de HenriIV (1664)''
, stofvoorzjne rNatiirliche Tochter''.
en rHistoire des amours du grand Alexandre
Continent, zie Vasteland.
(Leiden,1663enlaterl'',enoverleedin1632.Continentaal-stelsel, zie Handel en
.

Aemand '
tv/p Bowrbogt, prins ran Ct-Jï? een
broeder van den grooten Condê,den stlchter

Napoleon.

Contingent noemt men het aantalman-

van eenenieuwelpn derConti's.Hjwas00r- nen, dat tot aanvulling van een leger door
spronkeljkbestemdvoordengeesteljkenstand, middelvan conscriptiemoetworden bjeengemaar zochtlauweren in den oorlog,werd in

bragt. Het woord was paarvoor in vroeger
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dagen vooral in gebruik bj den Duitschen in oogenschouw te nemen, zoodat hj eene
Bond, daar elke Staat,t0t dien Bond behoo- reis volbragtdoorEngeland,Frankrjk,Pruisrende,zjn continyentleveren moest.Hetbe- sen,oostenrjk en Rusland.In 1788 woonde
drag van hetcontlngentwordtpercentsgewjs hj een veldtogttegen deTurken en de vernaar hetaantalinwoners berekelzd.
overing van Chotim bj.Na zjn terugkeer
Conto, Conto-corrent en Conto- gaf hj zjn pDagboek''uit en maakte aanSnto,zie Rekening en Rekeninyeonrant.
stalten t0tverbetering van de SpaanschelegerContour iseen Fransch woord,datomtrek magt,toende00r10gmetFrankrjkuitbarstte.
beteekenten waarmede men in deteekenkunst Hj werdadjudantvan generaalUrutia,klom
de btlitenste ljnen aanduidt,die den vorm spoedig 0?,bragt onderscheidene Spaansche
van een voorwerp bepalen.D e waarde eener gewesten ln Ol
ytand tegen den vjand,wierp
teekening isdaarvan grootendeelsafhankeljk. Junot terug,hleld met een klein aantalmanIn de schilderkunstduidtmen dieljnen aan schappen bj Montrion deFranschehoofdmagt
door de tegenstelling derkleuren ofdoorlicht staande en streed bj Talavérain den linkervleugel van W ellinyton. W eldra voerde hj
en schaduw.
Contrabande noemt men de goederen,
die van de eene plaats naar de andere overgebragt Nvorden,hoe&velhetvervoer daarvan
verboden is,of dat Op ongeoorloofdewjze,
bjvoorbeeld zonder dat het verschuldigde inofuitvoerregtbetaald is,vervoerd wordt.Zie

Oorlogsregt(onder Oorloy)en Sluikhandel.
Contract, zie Orereenkomst.

a1s generaal en chefhet opperbevel over een
arméeeorps t0t dekking deslandstusschen de
Taag en de Guadiana.Nadat hjBadajoz 0nt
zet en in onderscheidene gevechten de overwinningbehaaldhad,werdhjkapitein-generaal
van Galicië, herstelde er de Orde en nam er
deverdediging op zich vanhetnietzeersterke
Tarragona.Deze vesting bezweek,en Contre-

Contr> mkn is in den vestingbouw de ras werd krjgsgevangen.Navruchteloozep0nM m van mjngangen,diedebelegerdenaan- gingen,om hem naardezjdevanNapoleolt1
leggen,om de mjnen der belegeraars op te Over tehalen,bragtm en hem naar hetkasteel
sporen en tevernielen.- Contra-minlrennoemt Bouillon,vanwaar hj ill October 1812 ontmen in den eFectenhandel de pogingen van snapte,enhj bereikteLonden,waarhjeeno

speculanten,om eene syeculatie van anderen 2:M em orie''Over de belegering van Tarragona
tegen tewerken.Zj,dle zich hiermede inla- ln het lichtdeed verschjnen.AletI'
erdùtand
ten,heeten çwntrtvmineurs.
Trff keerde hj naar Spanje terug, wjdde
Contrapunt, zie Muziek.
zjneoverigelevensjarenaandebeoefeningder
Contraseing, zie Terantwoordell
jkkeid w etenschap,en overleed in 1826.
Contrescarpe noemtmen in den vesting(Ministeriéle).
Contrast noemt men het naast elkander bouw de buitenste afhelling van de gracht.
plaatsen van twee zeer verschillende oftegen- Om hetafdalen voorden vjand tebemoejeovergestelde zaken. Het aesthetisch karakter ljken,maaktmen haarsteil,ja,men metselt
van het contrast is daarin gelegen, dat de haar op,en zj wordttevensveelalvan paeigenschappen eener zaak door de nabjheid lissaden voorzien.Achter degemetseldecontreeener jlist daarvan tegenovergestelde zaak scarpeheet
'
tmen 00k we1gaanderjen,moordduideljkeruitkomen Alen noemteen contrast .t
?tzw.
gelgenaamd,en zj zelveisdanvanschietschreeuwend, wanneer tusschen de beide za- gatendonrboord,om degrachtvandeoverzjde
ken die als contrasten w orden voorgesteld,de te kunnen verdedigen.
overgangen ontbreken.
Contributie noemtmen hetgeldeljkbeContredans, in hetFranseh contredanse, drag, hetw elk leden van sociëteitenj genootafkomstig van hetEnyelschewoord conntry- schappen en anderevereenigingenJaarljksten
(ftuc:(landeljke dans),lsin hetalgemeenz00- behoeve dier inrigtingen m oeten opbrengen.
danige dans, waarin de deelnem ers gedurig
t0telkandernaderen en zich w edervan elkan-

De naam kanzeergoeddoorhetNederlandsche

4 paren gedanst, en de verschillende iguren
hebben hare eigene namen. Daar die dans
vooral geschikt is, om de bevalligheid der
dansersin onderscheidene passen en bewegingen te doen uitkomen,strookt de hedendaagsche manier,om dien nagenoeg wandelend uit

ot'totbetaling deroorlogskosten van den over-

woordbî
jdrageworden vervangen.- Oorlogsder verwjderen. In 0nsLand en in Duitsch- coi3/rï&4die is zooweleene geldheë ng,die door
land noemt men zulk een dans 00k w el-//lzz- den Oorlogvoerenden staatvanzjneingezetenen
Laise ofquadrille.In den regelwordthj door gevorderd wordtt0tvoortzetting van denstrjd
winnelzden vjand,a1seen geldeljkelast,door
den vjand aan Overwonnen staten en steden
Opgelegd.

Contrôle!afkomstig van hetwoordeontre-

rôle oftegenlî
jst,wasweleerhetopzigtover

te voeren,zeerweinigmetzjnaarden strek- de inkbmsten en uitgaven van den Staatdoor
king.Hj isin1710uitEngelandnaarFrank- iemand,die een afschritt in handen had van
rjk gebragt,en heeftinhetbegindezereeuw deljst,volgenswelke ondergeschikteambte-

in 0ns Vaderland de statige menuet verdron- naren die inkomsten m oesten ontvangen ot'die
gen. De beste muziek voor contredanslm is uitgaven bewerkstelligen. Die persoon droeg
geleverd door M 'îuard en Stransz.
den naam van contrôleur,en dezeisbj ons
Contreras (Juan Senenda),een Spaansch n0gingebruik voorambtenaren bjde belasgeneraal, werd geboren te M adrid in 1760. tingen,die gedurig rondreizen, om de kantoReeds in 1787 belastte koning Karel III hem ren der rjks-ontvangers te bezoeken en er
metdetaak,om hetkrjgswezenbuiten'slands kennis te nemen van den staat van zaken.
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Weleer werd in Frankrjk de minister van schouwburgen, over de m=t der Ouden en
Financiën eontrôl-r .gJIJrJIdesFïz
lt
-ce,
çge- over de evenredigheid in de bouwkunst.Zjn
naamd, doch na 1680 schonk men den tltel leerling Jaeopo Tatta noemde zich desgeljks

aan den tweeden ambtenaar van dat depar- Sansorino, zoodat men die beide kunstenaars
tement.
w e1 eens metelkander verwisseld heeft.
Controleur is de naam van een zeer geConvallaria,zie Dalkrnid.
voeligen hevelbarometer,doo1'Chri8tiaanWkg
p
Convenant,afstammendevan hetLatjngltens uitgevonden.Hj vuldehetbovensteof sche Tvoord cpswesidsfï., is in hetalgemeen
ledige gedeelte van hetkorte,dikke been van eene orereenkomst. Z00 spreekt men bjvooreen gewonen hevelbarometer(zieonderBaro- beeld ill de Groninger Veenkoloniën van het
mefer) bj den hoogsten bare eterstand met Covenant tusschen de eigenaren der Yeenonden 0n die der vallaten. M eer bepaald
gekleurdenv00r100genplaatstedaarboveneen gr
zeerdun glazenbulsje,datnaarbehoorenvan geeftm en den naam van conrenantOfoovenant
eene in graden verdeeldeschaalvoorzienwerd. aan eene vereeniging, in 1638 door SchptNu ishetduideljk,datbj het dalen van de sche Presbyterianen t0t handhaving van hun
kwik in hetlangere been de voorloop in ver- pel
oof gestlcht. Vooral diende het t0t de
houding veelhooger klimtin devoorloopbuis. lnvoering eener nieuwe liturgie en t0t 0en
Deze toestel is derhalve Zeer geschikt, 0D: verzet tegen de R.Katholieke en de Episcogeringe,anders schier onmerkbare barometer- paalsche Kerk. Karel I behandelde de Coveveranderinqen aan te wjzen,doch daar de nanters eerstals muitelingen,doch gebruikte
voorloopbm s van boven open is, zoodat het later toegevendheid. Zj waren verdeeld in
voeht verdampen kan, alsmede wegens de geeon
federeerden en nietgeeonfedereerdenenweronregelmatige uitzetting hiervan bj verschil- den erkend in 1643, toen de Presbyterianen
de
mee
rde
r
he
i
d
ve
r
kr
egen
in het Parlement,
lende temperatuur,ishj t0twaarneming van
het absolute bedrag der dampkringsdrukking doch verdwenen allengs onder KamelfT,toen
nietgeschikt.
de Episcopalen aan het hoofd der zaken
Controverse of stri
jdwaa.
g noemt men kwamen.

vo
oral op het gebied van god- en regtsyeleerdheid alles,waarover verschilvanm eenlng

Convent, van het Latjnsche conrentns,

bcteekent eene zamenkomst,alsm ede de vevgabestaat,terwjldewetenschap n0g geene be- (IdrJ?Jt:I:J,9zelve.Daarom geeft men dien naam
slissendeuitspraak gedaanheeft.Devoorstelling aan kloosters(in hetFranseh eourent),terwjl
van heteigenljketwistpuntheetmen inpro- de monniken eonrentnalen heetten. Conrencèdsen den stat'
us cplfrpedrdicd.
tikelnoemtmendoorgaanseenevergaderingvan
Contucci (Andrea),naar ZlJ1
**10 geboorte- gemoedeljkevromen ofvan dweepers.- Eene
plaats Sansovino genaamd een tjdgenootvan eonventie is in Engeland eene ParlementsverM iehele Angelojxaaar ouder dan deze,Averd gadering,w aarin de Koningontbreekt.Daarom
geboren omstreekshetJaar1460.Hj wasin voorzekerheeft de zamenkomst van Fransche
zjne Jeugd veehoeder, doch Slmone Toevccï vertegenwoordigers te Parjsna deopheëng
uit Florence zag eens een dier,hetwelk door van het gezag van Lodewqk X YI den naam'
dien knaap van leem was gem odelleerd,z00- ontvangen van Nationale Conventie.Deze w erd
dathjhem inaanraking bragtmetPollajnolo, in het leven geroepen door de Nationale Verdie weldra ontdekte,datin ContuecLeen groot gadering (Assemble'eNationale,zamengekomen
talent van schilder- en beeldhouwkunst Ver- den 5den Mei1789)en opendehare zittingen
borgen was. DeJongeling ontwikkelde zich op den zlsten Septembex 1192 met 750 leden.

voorspoedig en verwierfweldrayrootenroem. Zj waren vooral uitdeJacobjnen gekozen,
Zjnebestekunstgewrochten bevlnden zich te zoodat de constitutioneel-gezinde Girondjnen

Florence en te Rome. plohannes,Jezus doo- weldra als conservatieven beschouwd werden.
pende'' in de kerk van S.Giovannite Fl0- Niet alleen verklaarde de NationaleConventie
rence,wordtvoorzjn meesterstuk gehouden. op den 25sten September Frankrjk t0t eene

Hier bewondert men voorts van zjne hand republiek,maarzjveroordeelde00kdenKoning
eenekapèlin de kerk van denHeiligenGeest, terdood,terwjlde hierop volgendeonlusten
en de sacristy aldaar,diemet12Corinthische in de Vendée aan de Bergpartj - dieder
zuilen isverslerd.Monumenten,doorhem ter

Jacobjnen - relegenheid verschafte,om aan
eere van decardinalen Ancanio Rforza en Re- hare bloeddorstlge opgewondenheid den teugel
ct-cfivervaardigd,vindtmen in de kerk Sta teviexen.Zj deedeenerevolutionaireregtbank
M aria del POp0l0 te Rom e, alsm ede eene en een Comité de salut public verrjzen,en
Madonna met het kind in de kerk van den zelfs de onschendbaarheid der afgevaardigden
heiligen Agostino aldaar.Op verzoek van den werdopgeheven.Zj vernietigdedeGirondjnen
Koning van Portugalbouwde Contcd teLis- door ballingschap en schavot,w aarnadeBergsabon in den tjd van 9jaaronderscheidene partj alle gezag in handen kreeg.Den loden
paleizen,van welke dat des Konings, met Augustus 1793 schiep zj eene nieuwe grond4 torens versierd,groote bewondering wekte. wet,op hetbeginselderdemocratiegebouwd,
Na zjn terugkeer werktehj voorpausLeoX en riep eene krjgsmagtvan een millioenburte Loretto, dat hj ook van vestingwerken gers onder dewapenen.Verdachte personenvoorzag. Zjne laatste dagen bragthj door nameljk zoodanige,van wie men vermoedde,
in zjne geboorteplaats, waar làj een gasthuis dat zj nietmet hettoenmalig bewind waren
stichtte en in 1529 overleed. M en heeftvan ingenomen - werden bj honderdduizenden
hem verhandelingen over de versiering van in den kerkergeworpen,terwjldegangbaar-
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heid der assignaten met geweld gehandhaafd wordt. Wil een Staat eerljk bljvenJegens
werd.Inmiddels werd tle Nationale Conventie zjne schuldeischers,zoo moethj nevensde
eene prooi der didatuur van Robespierre,en conversie Ook de aoossing tegen een billjken

nadatzooweldeoverdrevenen (Hébert)alsde prjsaanbieden.
gematigden LDantonj het schavotbeklommen Convertieten,van hetLatjnschewoord
hadden, woedde het Sehrikbewind met volle conversi (bekeerden),noemde men sedert de
kz-acht. Het Driemanschap, uit Robespierre, 6de eeuw zoodanige monniken, die zich op
&.Jisten Contl
ton bestaande,bragtalzjne volwassen leeftjd door plegtige geloften t0t
vjanden onder de valbjl2 zoodat hetaantal een aanhoudend vertoefin een kloosterhadden
afkevaardigdenaanmerkeljk verminderde.Ein- verbonden, in ondevscheiding van de ngdriti,
deljk bragthetgedurig doodsgevaardestout- die vanjongsafaldaarvoorhetmonnikenlemoedigsten onder hen t0t eene wanhopige ven waren opgeleid.Sedertde dagen van Grepoging, om het vreeseljk dwangjuk dier 3 .gprl.s VII echter gafmen den naam van eonmannen te verbrjzelen.Toen RobespierreOp 'perdien eqnversae aan zoodanigekloosterbroeden loden Thel'
midor (27Junj 1794)nieuwe ders en kloosteriusters,die,doorgaans uitde
teregtstellingen eisehte,verhief Tallien zjne laagste volksklassen afkomstig,in hetgebouw

stem, en reeds de volgenden dag nam het derzamenwoning de geringstewerkzaamheden
Schrikbewind metden valvanRobespierreeen volbragten. Tegenwoordig noemt men veelal
0*1nde.Nu riep de Nationale Conventie haar hen eonrertieten,die van het eenekerkgenoot-

verbannenledenterugenzochtdegeweldenarj schap t0t het andere overgaan.De vrjheid
vandeJacobjnenenvanhetgewapendegraauw hiertoe is in verreweg de meeste Staten van

te beteugelen,'tgeen haar volkomen gelukte, Europa gewaarborgd,en zoow eldeProtestantterwjlzjzichevenzeermetgoedgevolgtegen sche Kerk als de R.Katholieke telt vanouds
desterk toenemende reactie verzette,daar de en n0g Jaarljksonder lieden van allerleistand
Jeugdige generaal Bonaparte de zamenge- hare convertieten ofbekeerden.Vboreenoverschoolde Koningsgezinden verstrooide. Nadat gang t0t eerstgenoçm de is doorgaaos eene gevool'ts de Vrede gesloten was met Prlzissen l
oofsbeljdenis voldoende? terwjl laatstgeen Spanje!- nadat hetbesluitt0tvrjheid noem de daarenboven den convertieten-eed
van godsdlenstoefening uitgevaardigd en een schjnt te vorderen, nameljk eene plegtige
nieuw stelsel van onderwjs ingevoerd was, afzwering van hetverlaten Kerkgenootschap.
Ontbond zieh de Nationale Conventie op den
Convocatie,afkomstigvan hetLatjnsche
4den Brumaire van hetjaar IV (26 October woord eonroeatio, beteekent in hetalgemeen
1795),terwjl zj eenenieuwe grondwetach- zamenroeping. Meer bepaald geeft men dien
terliet en de teugelsvan hetbewind inhanden naam aan eenevergaderingvan geesteljkeafgaf van het Directoire.Het aantalbesluiten, gevaardigden der Engelsche Staatskerk, die
door haar genomen en afgekondigd, beliep tegeljk metdezittingvanhetParlementplaats

8370 (zievoortsonderI'
rankrl
jk).
Conventioneel noemt men in hetalgem een , wat ill eel
l bepaald tjdperk doorde
maatschappj volgells haren smaak en volgens

heeft.O0k zj isverdeeld in een Hooger-en
Lagerhuis:in het eerste bevinden zich debisschoppeny inhettweedededekens(deans),

deaartsdlakens(archdeacons)en de afyevaar-

den toestand van hare Ontwikkeling 9eP*86 di
gden (?r0d01
's)derlagereqeesteljkheld.Het
wordt geacht.Hetis het gepaste niet op zich Lagerhuls kiest zjn voorzltter (prolocutor),
zelf beschouwd,maar als bj overeenkomst die de vergaderingen belegt,de stemm en telt
gejkt door dezamenleving.Conventioneelis en de genomene besluiten aan hetHoogerhuis
bjvoorbeeld bt
j sommige Heidensehe stammen voorlegt.De zamenroeping geschiedtdooreen

heteten van menschenvleesch,bj deMoham- Koninkljk bevelschrift(writ).'
W eleerhaddeze
medanen enMormonen deveelwjverj,bj ons vergadering een grootgezag,doch ditissedert
het gebruik Van eervolle titels Ol1Z. Op 1665 aanmerkeljk verminderd,hoewelhetzelfs
het gebied der schilderkunst Veeft m0n den
naam eonrentioneelaan datgene,watnietaan
eigen nadenken en vinding,noch aan destudie
der natuur ontleend,vaaarvolgens eene door
dezeofgenesehilderschoolingevoerdegew oonte
op het doek gebragt is.

nu nog niet aan pogingen ontbreekt,om den
voormaligen invloed te herwinnen en dien verder uit te strekken dan hetgebied datder
dogmatiek - ,waarop zj zich thansbeweegt.

Convex ,zie Cfneaaf.

Convolvulaceen isdenaam vaneeneplanConvergentie beteekent op het gebied tenfamilie met de volgende lkenmerken:D 0
der meetkunde eenegestadigezdltferizw,bjvoor- bladerenzjnafwisselend,onverdeeldofgelobd
beeld van 2 ljnen, die Op een vèrgelegen ensomtjdsvinvormigverdeeld,- debloemen
punt elkandersnjden.Zj staattegenover (
K- staan alleen of in trossen in de blad-oksels

reeyentieofgestadige'
per'
ln'
##erQ.
t
?,bjvoorbeeld ofaan de uiteinden dertakken,enzjnveelal
van 2 ljnen na hare snjding.In de algebra van een paar schutblaadjes voorzien, - de
spreektm en van conrerglrendeen direr.qe'rende kelk isoverbljvend en s-deelig,- debloemredk.
sezl. De termen der eerste worden allengs

kleiner,- dir derlaatsteallengsgrooter.

Conversytle.Zie Verkeer (Gezellig).

kroon is klok-,trechter-ofschotelvormig en
heeft een s-lobbigen zoom , 5 meeldraden en

1stamperomgevend,- destamperissomtjds

Conversle van staats-schuldbrieven noemt lang ofontbreekt ook wel,- en de zaad-

men een m aatregel,waardoor hetrentebedrag doos is doorgaansQ-hokkig enz-kleppig.D eze
van eene soortvan effeden verlaagd,bjvoor- fam ilie telt meer dan 70 geslaehten en G00
beeld een 4O/o's eflbd in een 3O/o'sverandm'
d soorten,- meestal slingerplanten, die in de
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keerkrings-gewesten te huis behooren. Eenige man op de vloot van admiraal Saunders, in
hebben eene yurgérende Werking, en som- 1759 bestemdt0teene expeditienaarQuebec,
m ige leveren m hare meelrjke wortelseen

smakeljk voedingsmiddel.

waarbj hj door zjne opnemingen van de
St.Laurence gewigtige diensten bewees.Van
1764 t0t 1768 vervaardigde hj Op last der

Convolvulus,zie Winde.
Convooi. Men geeft dezen naam aan een regéring uitmuntende kaarten van de kust
gewapend geleide,doorgu ns bestemd,om te van Newfoundland,en ditgafaanleiding,dat

land een transport van levensmiddelen en ter de Admiraliteit hem t0t luitenant benoemde
zee een aantal koopvaardjschepen tegen de en t0t bevelhebber van de nEndeavotlr''een
vaartuig,dat uitgerust Averd naarde Zuidzeeaanvallen van den vjand tebeveiligen.
Convulsionairen noemde men eene eilanden,0Maerden overgang van Venus over

dweepzieke partj,wier aanhangers zich in de zonneschjfwaar te nemen. Nadathj op
de eerste heltt dervoorgaande eeuw in ééne dezen togt merkwaardige aardrjkskundige
der voorsteden van Parjs op het kerkhof bjzonderheden omtrent Australië had opgevan den heiligen M edardm - bepaaldeljk zameld,kwam hj in 1771in Engeland terpg
o
p hetgrafvan denheiligenI'
rankoisde.
PJri,
9 en werd er bevorderd t0t rcommander''.
vereenigden en aldaar door stulptrekkingen Toen de regéri
nj in het volgende Jaar de
(convulsions)werden aangetast.Dehoofdleider schepen nResolutlon''en XAdventure''uitzond
van deze partj was de abt Beelteran.W èl op een ontdekkingstogt naar deZuidzee,ging
deed de Koning in 1732 het graf van den Cookop eerstgenoemdemetI'
orster,(vaderen
Heilige door een muur omringen en in 1733 z00n)a1sbevelhebberderexpeditieaanboord,
de dweepers in de gevangenis w erpen,doch terwjl het tweede gesteld werd onder het
ditalles wasniet voldoende,om aan de bewe- bevelhebberschap van I'
%rneau .
ging der Convulsionairen een einde temaken.
Oj dezen tweeden togt bepaalde hj de

Dergeljke verschjnselen zjn intusschen 0(
)k ligglng van een aantalt0tdien tjd t0eminelders - vooralin Amerika - nietvreemd.

Conyza zie Donderkru
'i#.

Conz (Karl Philipp), een verdiensteljk

der bekende eilanden,ontdekte Nieuw Caledonia,Norlblk-eiland,Nieuw Zuid-Georgiaen
Sandwichland,bragthetVuur-eilanden Stateneiland in kaart, drong door t0t de hoogste

Duitsch vertaler en dichter,geboren te Lorch
in W irtemberg den 28sten October 1762, ZuiderBreedte van 67O15',bereikte op zjne
studeerde te Tiibingen,werd er in 1789repe- terugreis na 32 maanden de Kaap de Goede
titor in degodgeleerdheid aanhetSeminarium , Hoop,en liep den3ostenJulj1775teSpithead

bekleeddevoortseenigekerkeljkebedieningen
en werd eindeljk hoogleeraarin deoudeletterkunde te Tiibingen (1804),alwaarhj den
zosten Junj 1827 overleed.Hj schreef het
drama rlfonradin v0n Schwaben (1783)''
,en

binnen naeenereisvan driejaaren achttien
dagen,welket0top dien tjdin onderneming

en uitvoering zonder weêrga was in de geschiedenis van de zeevaart.

Na zjnterugkeerin1775werdCookkapitein
en verkreegeenebetrekkingbjhethospitaalte
undderMensch(1787)'',- vooralechtervonden Greenwich.Gedurende zjneafwezigheid had
zjne liederen, in 1806 en 1818 in 2 dln in men pogingen aangewend, om de Noordeljke
het licht verschenen,grooten bjval.O0k be- Poolzee te onderzoeken, en dM r deze tot
hooren nAnalekten oder Blum en,Phantasien geenerlei uitkomst geleid hadden, loofde het
und Gemëlde aus Griechenland (1793)'', en Parlement 20000 pond sterling uit aan den
XBiblische Gemëldeund Gedichte(1818)'',tot ontdekker eenernoordeljkedoorvaartvan de
zjnedichterljkewerken.Van zjneprozaïsche Zuidzeein den AtlantischenOceaan,endaarengeschriften vermelden wj: rschicksale der boven 5000 pond sterlipg aan dengene, die
Seelenwanderungshypothese (1791)''
,- nAb- tot op den afstand van 1=t0tdePo01naderde.
het leerdicht rMoses Mendelssohn,der W eise

handlungen fiir die Geschichte und dasElgen- De ondernem ende Cook stevende m et 2 sche-

thiimliche der sp:teren stoïschen Philosophie pen derwaarts.Hj bezocht achtereenvolgens

(1794)''
, - en qlfleine prozaïsche schnften Kerguélensland, Nieuw-Holland, Nieuw-zee(1821- 1822)''
.Elndeljk heefthj fkaajever- land en de Gezelschaps-eilanden en ontdekte
talingen geleverd van treursjelen van Aeschy- eenige eilanden van deHervey-groep in het
!>,
:,van bljspelçn van Arutôphanes,en van Zuider- en daarna den Sandwlch-archipel in
liederen van Anac
'reon.
het Noorder-halfrond. Tegen het einde van
COOk (James),diedoerzjnemerkwaardige 1777 stevende hj noordwaarts, bereikte in
Maart 1778 de kustvan Amerika,zeildenaar
de Behring-straat,, door de Engelschen naar
York op den 27stenOctober1728.Opl3jarigen hem ook wel Cook's-straat genoemd, en
zeetogten grooten roem verworven heeft,werd
geboren te Marton in hetEngelschegraafschap

leeftjd werd hj 0? een kolenschip geplaatst, waande,dat hj hetdoelvan zjn togtnagevolbragt onderscheldene reizen van Newcastle n0ey berei
kthad,toen hj voorhetjsmoest
naar Londen,werd weldra onderstuurman en afdelnzen.Alshj voortszjn koerszuidwaarts
legde zich metjvert0e op dezeevaartkunde. rigtte,bereiktehj Owaihi,waarhj zichvan
Op z7jarigen leeftjd nam hj dienstbj de het noodige voorzag, begaf zich toen naar
Koninkljke Marine,en nadat hj onderschei- Kamtsjatka:doch zag zieh genoodzaakt,om
dene havens der Oostzee bezocht en de ver- naar Owaihl terug te keeren.Ditmaalontvinovering van FortLouis en KaapBretonbjge- gen de inboorlingen aldaarhem geenszinswelwoond had,werd hj wegenszjne bekwaam- willend? maar roofden zelfs zjne sloep.Cook
heid en zjn gedrag aangesteld t0topperstuur- begafzlch naar het opperhoofd derbewoners,

COOK- COOLTUYN.

om zjn eigendom terug te vorderen, doch
toen hj onderweg door een dermannen van
Owaihigrievend beleedigd werd,bevalhj in
driftom vuurte geven.Nu werdhj doorde
overmagtzjnervjanden overvallen en met4
zjner makkers op den 14den Februarj 1779
gedood.Men scheurdezjn 1jk in stukken,en
de Engelschen konden slechts een gedeelte
daarvan bemagtigen.Op z0o noodlottigewjze
eindigdehetleven van den beroemdenreiziger,
diein zjn tjddeMrdrjkskundigewetenschap
aanmerkeljk heeftverrtjkt.Eene beschrjving
van zjne togten is van 1773 t0t 1785 in 8
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hj met zjn ambtsbroeder Pider OtV/:JI in
Feschiloverdebevoegdheidvandenmagistraat
ln Kerkeljkezaken.Daar Coolltaeshetgezag
der overheid verdedigde, werd hj door het
Kerkeljk best
/
uurte'
sHageinzjnebediening
geschorst, terwjlde Leidsche regéring hem

gebood,daarin te volharden,enhem zelfsdoor
Dirk Volkertsz. Optvzz/lerfin een geschrift liet
verdedigen. Voorts schreef Coolltaes in 1580
eene pApologia'',doeh de Hollandsche classis
bragt de zaak vool'de Synode te Middelburg

(1581)enbeschuldigdehem van onregtzinnigheid.Hj werdveroordeeldt0tschuldbekentenis

deelen in hetlichtverscheneneninondersehei- en t0thetonderteekenen van deNederlandsche
dene talen overgezet.Daarenboven heeft Cook geloofsbeljdenis,en na zjneweigeringverboeenigebelangrjke verhandelingengeleverdaan den hem de Staten van Holland hetprediken,
het,1KonIinkljk GenootschapvanW etenschap- terwjl de Hollandsche Synode in 1582 hem
alseen rverscheurder'',uitdeHervormdeKerk
pen te ulm den.
Cooke (W illiam BernardenGeorge),twee bande. De magistraatte Leiden betaalde n0g
uitstekende Engelsche graveurs,hebben in de 2 Jaar zjn tractement, doch toen Coolltaes

eerstehelftdezereeuw eenyrootaantalfraaje hiervoor bedankte,zaghj zich genoodzaakt,

platen geleverd naar teekenlngen van debeste
Engelsche meesters.Van hunneverzamelingen

noemen wj:rA picturesquedelineation ofthe
southern coast ofEngland etc.(1817- 1827,
2 dlnl'
' - Da
Vi
ews
stern and western
nd
(18o
2f
7,ea80
coast ofEngl
bladen m et 40
vignettenl''.- rviewson the Thames(1822,
75bladenl'',- rpompejiillustrated withpictoresqueviews(1827,2dlnmet90bladenl'',DPeak scenery (1820,2 dln)''
, en rEngravingsfrom thepicturesoftheNationalGallery

(1831)''.

om vooreene ziekeljkevrouw en 8kinderen

het onderhoud te winnen m et het stoken van

sterken drank.Intusschenging hj voort,zieh
in zjnegeschritlentegen dehandelwjzezjner

tegenstanders te verzetten,en dool-bemiddeling van den graafvan Leieester nam deHaagsche Synode het besluit,datCoolkaesopnieuw
alslid erkend en na 6 maandenwederberoep-

baargesteld z0u worden.Daarhj echterzon-

derbevoegdheid teWarmondpredikte,haalde

hj zichnleuweonaangenaamhedenOpdenhals.
In 1604 poogde men hem wederin den ban

Cook's Archipel, o()k M angaia-arehipel te doen,enhjoverleedteAmsterdam (volgens
en later Hervey-eilanden genoemd,is eene t0t anderen te Leiden)op den 15denJanuarj1615.
Australië behoorende çilandengroep in deStille - Hj was een zeerverdraagzaam man,die
Zee tusschen 2140 19'en 2190 38'0.L.van in onderscheidene punten afweek van deregtGreenwich! en 18O 4'en 21O 57'Z.B.Deze zinnige leer der Hervormde Kerk. De door

eilanden, m 1777 door Cook Ontdekt, zjn hem uitgegevenewerken zjnbjna alletwistlage, door riFen omgevene koraal-eilanden en verdedigingsschriften.Hiervan noemen wj:
en slechtsvoorsloepen toegankeljk.Behalve Een kort en waarachtig verhaalvan hetsol'de kokospalm groejen er de broodboom en geljkevyerderhateljkeenvanG0dvervloekte

oneenigheidin reliyions-saken.(1580,1586en
50 L geogr.mjlen, en de inwoners, ten 1610)'',- pconcillatiejdatisvergeljkingvan
getale van 20000 en door de zendelingen tot zekere pointen der leere enz.(1585)'',- en
het Christendom bekeerd behooren t0tdeMa- ,
)Basuyne oftrompetGodts (1619)''.
leische Polynésiërs.HetbelangrjkstediereiWillem CoolhaesOfKoolltaa8,desgeljkseen
landen is Rarotonga, dat een bergachtigen verdiensteljk godgeleerde. Hj werd geboren
bodem en mildbesyroeide,vruchtbarekusten te D eventer den llden N ovem ber 1709,stubezit. Van deoverlge zjn Aututake,Katutia deerde te Utrecht,en was eerst15jaarals
en M angaia de grootste.
predikantte Langerak,toen een Jaara1shoogCoolhaes. Onder dezen naam vermelden leeraar aan het Athenaeum te Amsterdam en
daarna nog 18 Jaar alspredikant in laatstgewj:
caspar JbFzczu edz.Coolhaes,een verdienste- noemde stad werkzaam. Hj overleed den
1jk godgeleerde en nietten onregtede voor- 3osten M ei 1773 en gaf behalve leerredenen,
loopervanArminhtsgenoemd.Hjwerdgeboren eenige nDissertationes''en robservationes''in
te Keulen den 24sten Januarj 1536,studeerde het licht ter verklaring van sommige boeken
te Diisseldorf, en was als H ervormd leeraar des Ouden Verbonds.
werkzaam 0P onderscheidene Duitsche en NeCooltuyn (Cornelius),Kooltnin ofCooltltss,een krachtigbevorderaarderHervorming
derlandsche standplaatsen totdat hj in 1573 sï'y.
beroepen word te Leiden.Hierhield hj den hier te lande, werd geboren te Alknaaar en
8stenFebruarj 1575 deeersteredevoering t0t was aauvankeljk werkzaam a1s pastoor te
inwjding van de hoogeschoolen verklaarde Enkhuizen.Toenreedsbetoondehj zichgunvervolgens voor de studenten den rBriefvan stig gezindJegensde nieuweleer,zoodathj
Paulus aan de Galatiërs'', hoewel hj kort op last der inquisitie de stad moestverlaten.
daarna zjn professoraatoverdroeg aan Gwille- Nu vertrok hj naal'Alkmaaren werd ert0t
c'- e Ineuyerais, om zich uitsluitend aan de priester aangesteld, doch daar hj voortging
dienst der Kerk te wjden.In 1578 geraakte met zjne vrjzinnige prediking, ontzette de
de pisang.Hunneoppervlaktebeslaatomstreeks
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vicaris van den Utrechtschen bisschop hem

Lincoln(1824)'' - DThelastoftheMohicans
van zjnebediening.Hjbekreundezichdaarom (1826)'' die voorzjn besten romanwordtgeniet,zoodater weldra last werd gegeven om houden, - r'
rhe prairie (1827)'' - r'
rhe
hem gevangen te nemen.Nu vlugtte Cooltuyn wept ot'W ish-ron-W ish (1828)'', - rRed
naarEmbdenenzjnegoederenwerdenverbeurd rover (1828)'') - rconanchet (1829)1') verklaard (1559).Men beriep henat0tpredi- The water-witch (1830)'', - r'
rhe bravo
kantin laatstgemeldestad;hjwaserwegens (1831)'' - r'rhe heidenmauer (1833)''
zjneuitgebrelde kennis,zjn jveren vroom- The pathinder'' - The deerslayer'' heid algemeen geacht,en overleed in October DThey)tw0 admirals (1842)'', - jyMring and
1567.Van hem is hetmerkwaardige boekje W ing , - rMercedes of Castilej, - vW yODat evangelie der armen, dat is der ellen- andotte (1844)'' - rAutobiography of a
pocket handkerchief', - ,Ned Myers'', digen troostenz.(1559)''
.
Cooper.Onderdezennaam vermeldenwj: Ashore andaqoat'',- nMilesW allingfordi',Astley Ttzdfpzl Cooper, een uitstekend En- rSatanstoe'',- nrhe chainbearer'',

yThe

3elsch h
eelkundige.HjwerdgeborenteBrooke redskins''/- rThe craterOrvulcanspeak ,,ln Norf'
olk den 23stea Augustus 1768,bezocht

Oak openings,,- ylack qa
.j. ()
ytheyalorida

de groote hospitalen te Londen,alsmede de
llniversiteit te Edinburg, keerde vervolgens
naar Londen terug en werd erprosector,vervolgens buitengewoon leeraar in de ontleeden heelkunde aan het St.Thomas-hospitaal,
daarna heelmeester aan het Guy's-hospitaal,

reef')- rrhe sea llons(1849)''1- en r'
rhe
ways ofthe hour (1850):'.Voortsschreefhj
hetbljspel rupside down or philosophy in

petticoats'' - leverde eene reeks van reis-

herinneringen in zjne pGleanings in Europa
(1830- 1832,6 dlnl'',- en gaf 0ok eene
begafzich in 1792 naar Parjs,alwaarmen rllistory ofthe American navy (1839)''.Zjne
hem t0thonorairlidvan hetNationaalInstituut romans zjn meerendeels in alle beschaafde
benoemde, zag zich toen benoemd t0t chirurg t
alen vanEuropaovergebrayt.Zjnebewondervan koning GeoryefTz
-, in 1821 t0t baronet,
in 1827 t0t ljfartsvan koningin Victoria)en

noemen hem den Amerlkaanschen W alter
en terwjl Cooper voor dezen raoet
overleed den lzdenFebruarj 1841.Hj onderin scheppendeverbeeldingskrachten
scheidde zich doordebehendigheid,waarmede in keurigheid van beschrjving, overtreft hj
hj degevaarljkstekunstbewerkingen- vooral hem daarentegen in de frissche opvatting der
hetwegnemen van slagadergezwellen - v01- werkeljkheid.Vooral debeschrjving van de
bragt.Tot zjne belangrjkste geschriften be- zeden en gewoonten der Amerikaansche stamhooren: Observations On inguinaland conge- men te midden der indrukwekkende natuur
nitalhernia (1803)'' XOfcruraland umbi- van de woeste gedeelten der Nieuwe W ereld
licalhernia (1807)'', Of abdominalhernia heeft in de rom ans van Cooper eene onge(zdeuitgave 1827)'',- rrhe lectureson the meeneaantrekkeljkheid.Daarom w erdenzjne
principles and practice of surgery (1824- 5 romans grhe Pioneers'' - rThe lastofthe
1829)',- en p'
rheprinciplesandpracticeof Mo
hi
c
' - g'
rhe prairie'' - g'
rhe pathine
r'
'a-ns''e
surgery (1836):'.
n r'
rhe deerslayer,!k in één bandle
Sam#'lCooper,hoogleeraarin deheelkunde bjeengevoegd.
en chirurgjn aan hetuniversiteitshospitaalte
snan Felivlerd Cooper, eene dochter van

Londen.Hj werd geboren in 1781 enoverleed den voorgaande.Zj werd geboren in 1815 en
te Shepperton in Middlesex den 3den Decem- heeft onderscheidene geschriften uitgegeven,
bex 1848.Hj schreef:prheirstlines ofthe diemetgrootenbjvalontvangen zjn,zooals
practice ofsurgery (6de uitgave 1836)':,- nRuralhours (1850 en vervolgensbj herhanOn the diseasesoftheJoints(1807)'',- en lingl'',- rcountry rambles orjournalofa
XA dictionary ofpradicalsurgery (1809,7de natutalist in England (1852)'', - rRhyme
uitgave 1837)''.
and reason ofcountry life (1854)''enz.
James Fezzïvlore Cooper,een beroemd AmeCoopm ans.Onder dezen naam vermelden
rikaansch romanschrjver. Hj wefd geboren wj:
den 15den September 1789 te Burlington aan
George Coopmans,een verdiensteljk Neder-

de Delawarein den StaatNew-lersey ontving landsch heel
kundige,geborenteMakkum den
zjyje opleiding aan het Yale-college te New- zisten Junj 1717.Hj studeerdeteFraneker
haven,diendekorten tjd bj demarine,maar en te Leiden vestigde zich te Franeker lverd
nam weldra zjn ontslag,om zichteCoopers- er curator der hoogeschool, in 1795 1id van
town geheelen al aan de letterkunde te wj- hetprovinciaal revolutionaircomité,en overden.T0therstelzjnergezondheid bezochthj leed den 3osten Mei1800.Hj bezateeneuitin 1826 Engeland en Frankrjk! was van gebreide heelltundige kennis,wasmetOuwens
1826 t0t 1829 constll der Vereenlgde Staten de uitvinder van de attapping van hetwater,
teLyon,woondevervolgensalsprivaat-docent en schreefonder anderen mNeurologia et 0bte Dresden, bezocht Zwitserland en Italië en servatiodecalculoexurethraexcreto(1789)'',keerde ill 1831 naar zjn vaderland terug, en nDe nervorum anatome contracta (1754 en
waar hj den 14den September 1851 te C00- 1762)''.
perstown overleed.Achtereenvolgens zjn van
hem in het licht verschenen: mprecaution

Gadso Coozpzgzld,een zoon van den voor-

gaande.Hj werd gebûren teFranekerin 1746,

(1821)''1- r'
I'
hespy (1821,2dln)'',- pr
lahe studeerde te Amsterdam en te Groningen in
pioneers or the sourees ofthe Susquehannah de geneeskunde, en werd in 1770 hoogleeraar
(1822)''1- The pilot (1823)''1 - pLionel te Franeker, welke betrekking hj tot in
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1787.bekleedde.Hjnam in datjaarzôôl
jverig
deelM n de bewegingderPatriotten,dathj
bj de komst der Pruissen dewjknam naar
SteinfortenvervolgensnaarAken.Daarnawerd
hj hoogleeraar teBrusselen ljfartsvan den
graaf'
pczlTrautmansdorf,begafzichlaternaar
Charleville in Frankrjk,zag zich t0tleeraar

in de scheikunde benoemdaan dehoogeschool
te Kopenhagen, trok in 1791 derwaarts,ver-
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terugkeer hofmeester bj Relnoud rls Brederode, doc'h vestigde zich vervolgens te Haar1em , waar hj zich met plaatsnjden bezig
hield en zich tevensmetjvertoelegdeop de
Oude talen, zoodat hj er weldrat0tnotaris
en vervolgens t0t secretaris en pensionaris
werd benoemd. Meermalen kwam hj in aanraking metWillem I)prinsran ONZZ
J'
:,en hj
was zeerbevriend m etH endrik ran./rdtferptîe,
zoodathj weldra in hechteniswerd genomen
en een groot gedeelte van het Jaar 1567 in

wisselde in 1793 zjne betrekking meteene
dergeljketeKiel,nam in1796zjnontslag,0D:
zichopzjnlandgoedOëinhethertogdom Slees- de gevangenis te 'sHage moest doorbrengen.
wjk tevestigen,dochkeerdein1807naarzjn D00r eene krachtiqeverdediging herkreeghj
vaderland terug,alwaarhj zichteAmsterdam echter zjne vrjheld,doch toen hj vernam ,
a1s geneesheer vestigde en den 5den Augustus dat men hem wederom in den kerker wilde

1810 overleed.Hj schreef:popusculaphysica
mediea (1793)'',maarmaaktezichvooralberoemd alsLatjnschdichterdoorzjnrcarmen
de variolis (1787)'', - alsmede door zjn

werpen,nam hj de wjk naar Cleefen vervolgensnaarEmmerik,vanwaarhjnaar Dillenburg ontboden werd,om zjn oordeeluit

2 regte ljnen,die - doorgaans onder een
regten hoek - elkander snjden en assen '
p/
zzd
eoördinaten worden genoemd. De coördinaten
nu zjn de ljnen, die evenwjdig aan deze

hj Coornhert met den dood bedreigde,weshalvedeze zjne betrekking moestnederleggen
en nogmaalsnaarCleef'dewjknemen.Nade
komstvan Reqnesen.
nbehoordehj onderde24

te spreken over de gesteldheid der NederlanXPetreïs'',een heldendichtop Peter de Gropfe, den. Hierna zag hj ziçh (1568) door den
wurvan echter slechts de eerste 2 zangen Bloedraad gebannen en zk''
negoederenverbeurd
hetlichthebben gezien. Zjn zoon Edsard verklaard.
C CJJEwI, ridder der Danebrog-orde, was in
'
roen erin 1572 een gunstigtjdperk aan1808 secretaris der Deensche legatie aan het brak, keerde Coornltert naar het vaderland
terug, werd er benoemd t0t secretaris der
H0fvan Frankrjk.
Coördinaten noemtmen in deanalytische Staten van Holland Qn zag zich belast met
geometrie 2 of 3 bj elkander behoorende een onderzoek naar de afpersingen,waaraan
grootheden, waardoor men de plaats van een sommigekrjgsoverstenvanA meyzichhadden
punt kan bepalen.Die van een punt in een schuldig gemaakt. Laatstgenoemde was over
vlak wordtvastgesteld door haren afstand van de gevorderde rekenschap zöö vertoornd,dat

assen uit dat punt n> r die assen w orden ge- personen,die van de algemeenevergiFenisvan
trokken.D e eene as heet men dan die der 1574 waren uitgesloten,doch na de Pacifcatie
absninsen en de andere die der ordinaten.Het van Gentvestigde hj zich wederalsnotaris

snjpunt derassen ishetbeginpuntdercoör- te Haarlem. Gedurende zjn strjd met den
dinaten.O0k kan men deplaats van een punt Leidschen hoogleeraarSamaria woonde hj te
op een vlak bepalen dooreeneregteljn en 'sHage,daarna te Delft, waar hem het vereen vastpuntop deze,wanneermen diebeide bljf werd ontzegd)en eindeljk te Gouda,
punten vereenigt en tevens de groottevanden waarhj den 29sten October 1590 overleed.
hoek opmerkt,gevormd doordie vereenigings-

Coornhert, even als Coolhaes, in menig

ljn metde gegevene ljn.In ditgevaldragen opzigt afwjkendevandeleer derHervormde
de bepalende gegevens den naam van hoek- K erk,behoorde tot de voorloopersvan x4rvzïcoördinaten. - Een puntin de ruim te wordt nius. Hj was Protestant, maar kwam met
bepaald door 3 vlakken,welke elkander snj- kracht in verzettegen allemenscheljk gezag
den en w ier ligging als bekend w ordtaange- in zaken des geloofs.Daar hj zich alzoo M n
nomen. Doorgaans staan zj loodregtOp elk- geene formulieren wilde onderwerpen,berokander.Hun gemeenschappeljk snjpunt is het kendehj zich den haatvan allepartjen.Inbeginpunt der coördinaten. O0k bepaaltmen zonderheid jverde hj tegen de heerschzucht
die plaats door middelvan één vlak meteene der geesteljken en tegen hetverketteren van
1jn in dat vlak en een puntop die ljn.De andersdenkenden.Zelf vervaardigde hj eene
aard eener kromme ljn van enkele kromming Proeve van den NederlandschenCatechismus''
w ordt aangewezen door eene formule,die de
verhouding harer coördinaten uitdrukt,en de

en droeg haar op aan de Staten van Holland,
die echter de opdragtniet aannamen,maar

aard eenerkromme1jnvandubbelekromming
door2 vergeljkingen tusschen 3 coördinaten,
en eindeljk de aard van een vlak dooreene
vergeljking tusschen 3 bj elkaârbehoorende

hem in het strjdperk stelden tegenoverden

bljkenvan een voortreFeljkenaanleg,oefende

Alswjsqeerigen zedekundigschrjverstaat

Leidschen hoogleeraar Sararo. Dat twistge-

sprek,geljk vroegereen andertusschen hem

en de Delttsche predikanten Arend Otyrsell#el
en Reinier Dontedoek,bezorgde hem vele 0nUoornhert (Dirk Volkertsz.
),eeq uitste- aangenaamheden, en het hinderde hem , dat
kend Nederlandsch letterkundige,Yierd gebo- hj,een voorstander van vrjheid en vrede,
ren te Amsterdam in 1522, gaf reeds vroeg eene oorzaak werd van tweespalten onrust.

coördinaten.

zich in het Fransch en Spaansch,in hetgra- Coornhert ln zjne dagen op een hoog standvéren en in de muziek,deed reedsvroeg eene yunt,en zjnewerken bewjzen,hoe hj zich

reis naar Spanje en Portugal,werd na zjn mspande, om hetrjk van waarheid,deugd
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en vroomheid uit tebreiden.Die werken had- zich in alle verhoudingen met alkoholvrjen
den tevens een onmiskenbaren invloed op de aether en zwavelkoolstof. Zwavel, phosbeschaving en Ontwikkeling derNederlandsche phorus en iodium lossen er in op, chloor
taal, waarin hj als een jverig 1id derAm- wordt er door opgelost, met zwavelzuur en
sterdamscheKamerg1nliefiebloeyende'',groot salpeterzuur levert zj eene harsachtigezelfbelang stelde.Zoowelzjnegedichtenalszjne standigheid, en vormt met chloorwaterstof
Opstellen in proza onderscheiden zich door eene kristalliseerbare en eene vloeibare verrjkdom van beelden, krachtvan uitdrukking binding. - Het copaïva-zuur kristalliseert

enregelmatigheidvanspelling.Hjwastevens
een vurig beminnaarvan zjn Vaderland,die
t0tverbrjzeling van het Spaansche Juk niet
weinig heeftbjgedragen,- voortsongemeen
ervaren in de graveerkunst,de muziek en het

schermen,en hoewelhj wegenszjnevrjzinnige gevoelens blootstond voor het partjdig
oordeel van bekrompen tegenstandel's,is het
eene onloochenbare waarheid,dat hj t0tde
meest begaafde en merkwaardigste Nederlaa-

gemakkeljk, wordt door'trekkingvan den

balsem met ammonia verkregen, lost op in
alkohol aetheren Oliën,en wordt door zwavelzuur en salpeterxuur ontleed.

Deze balsem wordtdikwjlsvervalscht.Eene
bjvoeging van terpentjn is bj verwarming
kenbaar aan den reuk. Vette oliën,met uitzondering van ricinus-olie,bljven onopgelost
achter,wanneer men den balsem omschudt

met8 deelen alkoholvan900/0.W ordtzuivere

ders zjnereeuw behoorde.Van zjnetalrjke copaïva-balsem met water gekookt,dan laat
geschriften noemen wj:nproeve van de Ne- hj eenevaste,broozeharssoortachter,enals
derlantsche Catechismo,omme te verstaen of meneenigedroppelsop ongeljmdpapierboven
die voortgecomen is wte Godlyckeschrift,dan de vlam laatverdampen,laten zj eene zuiwthetmenschelyckevernuftenz.(1582)'',- vere harsvlek achter, die met geen olieachtiW arebeschryvingenderconscientiën(1585)'', g0n rand omgeven is.Men gebruikt dien baltketterdoden ende dwang der sem in de geneeskunde,vooralbjvenérische
pprocesvan '
conscientiën enz.(1590,2 dln)'',- gvande kwalenjen hj dienttevenst0tbereiding van
Erfzonde (1610)',- pvan dePraedestinatie vernisen vandoorschjnendpapier.
Gods,verkiezingenverwerpingontwarring''Copal, eene harssoort,die op barnsteen
Velerhandegeestelicke liedekens (1575)'',
geljkten een uitmuntendvernisoplevert,onrEthica zedekunde, dat is W ellevenskunste derscheidt zich doorhardheid, oplosbaarheid,
(1630)'',- pcomedievan de BlindevoorJe- kleurloosheid endoorzigtigheid,isschelpachtig
richo(1582enz.
l'',- rcomedievan deRycke op de bretlk, glasglanzig, zonder reuk of
man (1582)'' - en nBoëthius,van de ver- smaak, en afkomstig van eenige Hymenaeatroosting derwjsheid enz.(1816)'',- welke en Trachylobium-soorten. Het copal, dat in
allemetveleanderetevinden zjnin defolio- den handel bekend is onder den naam van
uitgave zjner gezamenljke werken (Amster- Zanglgebar-, Oost-lndisch- of Bombapcopal,
wordt voor het beste gehouden, hoewelhet
dam 1630,en Gouda 1632).
Copaxfera L. is de naam van een plan- bjna uitsluitend in Afrika verzameld en van

tengeslacht uit de familie der Caesalpinieae; hier naar Hamburg en Noord-Amerika verhetonderscheidtzich dooreen4-deeligen kelk, voerd w ordt. Ruw Zanguebar-eopal is be10 meeldraden en eenegesteelde,lederachtige, dekt m et eene bruinroode zandlaag en w ordt
langwerpigrondepeulmeteivorm ige zaden.H et gezuiverd door hette wasschen m et potaschom vateen aantalboom en m etoneven-gevinde l0og,waarna het zich a1s onregelmatige stukbladeren en in trossen geplaatste bloemen. ken van min of m eer lichte kleur met eene
Doorinsnjdingin den bastdierboomen ver- ilnkorrelige oppervlakte vertoont. Men kan
krjgtmen den bekenden eopaira-balsem.Tot het nietin stukken snjden zonder ze te ver-

desoorten,die in ditopzigthet belangrjkst brjzelen,maarwe1op de draaibank bewerken

zjn,behooren C.m'
ultiiuyaA'
t
zt
d
/z
dduitPara,- en poljsten. Men heeft eene groote copalC. .E1s.@#or
/i Desh en C.coriacea **'J.uit wasscherj te Salem in Noord-Amerika, en

deze brengt eene groote hoeveelheid onder
den naam van Salem-copalin den handel.In
oost-lndië maaktmen hetcoRal glad doorhet
van de korrelige oppervlakte teberooven.Men
onderstelt, dat dit copal afkomstig is van
van smaak?en hj heefteen soorteljk gewigt Hymenaea 'tzrrvcpyc Linn.,cen boom,die 00k
um Tdïdr.gïtzvan 0,94.Hj levertmet l/adekali-loog eene Op Java groeit,en van Trackylobi'

St. Paulo, en C. J'
lg'
?
xlG uit Venezuéla en
de Antillen. Genoemde bal8em is geelvan
kleur, dikvloeibaar als olie, onoplosbaar in
water,doch oplosbaarinalkohol,aether,vette
en aetherische oliën,- voortsgeurig,bitter

helderezeep,dieinalkoholvan90-750/0v0l- nwm Arlo/.
szc/
z,terwjl anderen beweren,dat
komen oplost. - In den handel onderscheidt
men Braziliaanselten en West-lkdiscl
tencowcïrlbalsem; de eerste is minder dikvloeibaar en
helderder van kleur.Deze balsem bevatcopaï-

va-olie en copaïva-zuur. De eerste verkrjgt
men door destillatie ten bedrage van 40 t0t

800/O; zj bevat geene zuurstof,is waterhelder,heeft een soorteljk gerigt van 0,88 t0t
0?96, kookt bj 245 tot 2600 C.,riektspecerjachtig, heeft een scherpen smaak,lostop
in 2,5 deelen absoluten alkoholen vermengt

deze hars er ill fbssielen toestand gevonden

wordt.Het eopal'
/
1t
zs Sièrra Leone geljktop

het voorgaande, doch heeft meer eene b0lvormige gedaante en is minder door zand 0mkorst, zoodat men het 0ok glas-copalnoemt.
Eene geringere soortbestaatuitplatte,schelpvorm ige stukken, is met plantendeelen verm engd en heetteene donkere kleur. Heteopal
ran .
S6PSt
/C:JJJ bestaat uit onregelmatige,lichtgele stukken, m et een dun wit vlies - een
hydraat- bedekt.Datvan Anyola heefteene
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dikke,roodekorstengeljktophetZanguebar- rernis vermengtmen de gesmolteneharsdadecopal, doch is goudgeel en weeker. Deze 4 1jk met een warm ljnolie-vernis,kookthet
soorten worden in den handel de harde ge- mengseleenigen tjd,voegterwarmeterpennoemd en leveren het beste vernis. T0t de tjn-olie bj en laathetafgekoeldevochtdoo1.
weeke soorten behonren die van Aeera,welke iltreerpapier loopen. Violette stelt gesmolten
op hetcopalvan Benguélageljkt,- dievan copalzoolanyblootaaneenewarmtevan36000.
,
Benln,ingedaantemetdatvanAngolaovereen- totdathetu1tdeovergehaalde olie bljkt,dat
komende,- hetWest-lndisoltofbol-oopabhoofd- hetQ0t0t25O/ovan zjngewigtverlorenheeft,
zakeljkvandewestkustvanAfxikaenvooreen laathetdanafkoelen en losthetbj1000C.op
gering gedeelte uit Amerika afkomstig,- en in ljnoli
e en terpentjn-olie.- Veerkraektkq
het Kowrie-eopal uit Nieuw-zeeland, dat er ctlpllrerzlï,
s verkrjgt men van 3 pond copal,
wel eens gevonden wordt in stukken van 50 11/a pond ljnolie-vernisen 9 pond terpentjnNed.pond.op ditlaatste geljkthetM anila- olie,welkelaatsteerbjgevoegd wordt,nadat
cpzcl,datechterharderis,terwjlerook eene het ljnolie-vernis 2 of'3 uurmethetcopal
weeke soortvan ditcopalbestaat.Deslechtste gekooktheeft.W at meer ljnolie maakthet
soorteindeljk komtuitCalifornië.
lak n0g veerkrachtiger. Neemt men slechts
Het copalheeft een soorteljk gewigtvan 11/. ljnolie-vernis en kookt men het niet,
1,045 t0t 1,139,wordt door warmte week en dan droogt het verni
s zeer snel.Rjtuiglak
smelt biJ* ongeveer 75OCu Nvaaxbj het zich bestaat ult 2 pond copal,2 pond Ongekookt
.

ontbindt in eene vlugtige olie en water,zon- ljnoli
e-vernis en 21/a pond terpentjn-olie.
der eenig baxnsteenzuurop televeren.H et be- Engel
sch copalvernis bereidtmenvan 1jond
vat 790/0 koolstof,10,50/0waterstofen even- copal,21/zpond ongekookt ljnolie-vernlsen
veel zuurstof.Hetkan zich door verschillende 2'
/a pond teryentjn-olie. - Om een kle-oplossingsmiddelen in 5 harsen ontbinden,die loos ct.lpll
persl.
z
: te verkrjgen, laat men 'jg
verse,
hillendeeigenschapyen hebben.In water, pond poeder van goed copalalthans 4 t0t 6
alkohol,aether,terpentjnolie,zwavelkoolstof weken op eene zeer drooge plek uitgespreid
en petroleqm is hetcopal z00 goed als onop- l
iggen,vermengthet met'/uyond grofglas-

l
osbaar.In alkoholvan 900/0 lost380/0van
de hars op, doch veel meer, wanneer men yoeder, brengt het mengsel m eene fesch

(m een zandblad)met 8 pond terpentgn-olie
ze eersttotpoederwrjftenaaneen droogen, aan hetkokenenvoegter1/apondwarm ljnwarmen luchtstroom blootstelt. Een klein olie-vernis bj. Het afgekoeld vernis is dan
toevoegsel Van kamfer of amm onia V01*- waterhelder en bjzondergeschiktvoorschilhoogt de oplosbaarheid. In aether wordt derjen il
dloor
olier
vemi
rf.
nd
Zu
erlkljn
eo
en
lieve
verrnis wo
bjrd
te
t
copal-poeder dik, en het lost zich op,wan- broozer
neermen eralkoholbjvoegëen eenenander doen.- Een gewoon copc/r6gwï.
sverkrjgtmen
aan hetkoken brengt.Verscherosmarjn-olie, door 3/vpond gesmolten en latert0tpoot
ler
kaoetsjoek-olieencajepoet-olielossenhetcopal g0Wr0V0n copal op te lossen in 4 pond over0m
b
o
e
k
b
i
n
d
e
r
svrj goed ûp.Copal,datt0tdigtbj hetsmelt- gehaaldc terpentjn-olie. punt verwannd is,lost op in Ongeveer 2,8 rerni
ste bereiden,neemtmen '/zpondW estdeelen watervrj aceton van gewone tempe- Indisch copal, smelt het en wrjft het t0t
.

ratuur, en die Oplossing wordt stroopachtig, poeder en l
osthet Op in Vastepond zuivere
wanneer men een gedeelte van het aceton terpentjn-ol
i
, l/aste pond absoluten alkohol
door destillatie laat verdampen. Zulk een en l/aste poe
nd lavendel-olie. Physische indik vernis droogtzeer snel.Het copalonder- strumenten bedekt men met een vernisvan
seheidt zich van het daaraan geljkvormige 1/zpond lavendel-olie, 1/spond West-lndisch
animedoorzgnehardheid en doorzjne Onop- t0tpoeder gew reven copalen 1l/apond terpen-

losbaarheid in terpentjn-olie, van barnsteen tjn-olie. - Aetl
ter-oopalnernis verkrjgtmen
door zjne oplosbaarheid in calepoet-olie. van 1jzptmd W est-lndisoh copalen 1pond
Het copal wordt hoofdzakeljk gebruikt t0t watervrjen aether met een soorteljk gewigt
bereiding van vernis,en de aanvoer te Ham- van 0,725.- Eindeljk bereidtmen een glansburg bedraagtJaarljks ongeveer 5000 tolcen- rjk vernisdoor 1/ypondcopalenevenzooveel

tenaars.
sandarak zamen te sm elten en na afkoeling
Dat rernls,onder den naam van copalrernis tot poeder te wrjven, dit op te lossen en
bekend, is eene oplossing dier hars in ver- '/
aste pond lavendel-olie en '/asteptmd Veneschillende zelfstandighedelz en onderscheidt tiaanschenterpentjnerbj te voegenzalsmede

zich doorzjn snelopdrooyen,zjnehardheid eeneoplossing van3/.pondschellak ln 3pond
en zjn glans.T0t bereidlng daarvan smelt alkohol van 960/0 Trall.t waarna men het
men debeste stukkencopal,terwjlmend001* mengselineenwaterbadtrekkenlaateneindeljk
gestadig omroeren zorgt, dat de smeltende iltreert. - Copalvernis wordt dikwjls met
massa niet bruin wordt.Deze wordt in vloeibarenJltoestand Opeene DiarDieren plaatgegoten,
terwi. vaenna de afkoeling dehelderste stukken uitzoekt. Doorgaans legt men de hars
boven een vatop eene metalen zeef,w aarna

dammarhars vervalscht, doch wanneer men
het dan omschudt met eene 2- of 3-voudige
volumehoeveelheid aether, wordt het melk-

de warmte aan de kovenzjde wordt aange-

Copernicia M art.isdenaam vaneenplan-

achtig en troebel,terwjl zuiver copalvernis
helderbljft.

bragt,zoodathet sm eltend gedeelte aanstonds tengeslacht uit de fam ilie der Palm en. D e
wegvloeit en niet verderaan de w erking der merkwaardigstesoortisdeW as-palm (C.cerihitte blootstaat. Ter bereiding van ret cozcl- fera M art.) 4ie vooral het noorden van
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Brazilië groeiten eene groote hoeveelheidwas rende sinustafels onder den titelrDe lateribus
oplevert, voorts zeer bruikbaarhout,groente etangulistriangt
llorum (1542)''doorden druk

(palmkool),sago,eetbare vruchten,alsmede bekend.Alleen op aandringenvan zjnevriengrondstof voor hoeden, netten enz.,terwjl den stemde Qopernicn er in toe, tafels te
eindeljk de bladstelen een kurkachtig merg berekenen volgens de door hem gevondene
bevatten.
elementen en deze, zonder ophelderingen of
Copernicus,de grondleggerdernaarhem bewjzen,door Andrlan OW.l&z.teNeurengenoemde theorie van 0ns zonnestelsel,werd berg te doen uitgeven.V00r 'toverige heeft
geboren den 19den Februarj (oudenstjl)1473 hj in zjn werk zjn gevoelenenkela1seene
te Thorn in Pruissen,studeerde te Krakau in onderstelling medegedeeldj waardoor de verdewjsbegeerteenindegeneeskundeenwoonde schjnselen van hetzonnestelselgemakkeljker
ertevensdesterrekundigelessenbjvanAlbert konden verkl>ard worden.Hj overleed tus.fr
f
ztfze'
rykg/, terwjl hj vooral door Joltann schen den Cdenen zlsten Mei1543,nadathem
M'
l
iller (Regiomontanus) tot beoefening der weinige uren te voren een exemplaarvanzjn
wiskunde werd opgewekt.In 1497 ging hj onsterfeljk werk Overhandigd was,en werd
naarItalië,leerdete Bolognaden uitstekenden begraven in den d0m te Frauenburg vöôrhet
sterrekundige Dominieus A t
zrl Noearra ken- altaar,waarhj gewoon wasde mistelezen.
nen,en zag zich in 1499 benoemd t0tleeraar Eerst in veellater tjd isdoor graafSiera-

in de wiskt
lndeteRome.W eldraechterkeerde kpzndki in de St. Anna-kerk te Krakau een
hj in zjn vaderland terug, ontving er de fraai gedenkteeken v0or hem opgerigtmet de
wjding a1s geesteljkeen werd kanunnik van woorden volgensJozua gsta s0l,nemovearel''
het domstift te Frauenburg.Alsvicaris-gene- Voorts is in 1829 een standbeeld van hem ,
raalen bestuurderdergoederenvanhetbisdom door Tltorwalh en gemodelleerd,teW arschau
zorgdehj,datdeKoning van Polen degoe- geplaatst,terwjlin 1853 o0k teThorneenm0-

deren teruggaf, die hj aan de ridders der
Duitscheordehad ontroofd.Belangrjk waren
voorts zjne herleidings-tabèllen van alle in
hetKoningrjk gangbaremunten.D00rdegeschriften derOuden werd hj opmerkzaam gemaakt op de onjuistheid van detheorie van

numentterzjnereereverrees.Hjonderscheidde

zich door waarheidsliefde! regtschapenheid,
volharding en bescheidenheld.O0k a1sgenees-

heer verwierf hj grooten roem, zopdat in
ernstige gevallen zelfsaan hetH0fzjn raad

ingeroepen werd.Voorts heeft men van hem
Ptolemaeus metbetrekkingt0t0nszonnestelsel; DTheophylacti scolastici Simocati epistolae
in 1507 bragthj daaroverzjnedenkbeelden morales, rurales et amatoriae'',door hem uit

op het yapier, en do0r zjne sterrekundige hetGrieksch in hetLatjnsch vertaald.
waarnemlngen kwam hj t0thetgevoelen,dat

Copiap6 of 8an Frllclcp de la &J'
P. is

hjzjn uitgebreidwerk pDeorbium coelestium
r
evo
lut
io66
nibus libri VI (Neurenberg 1553,!
Bas
el
15
terdam 1617,W arschau1854)
,Ams
nagenoeg in gereedheid, m aar bleef er n0g
altp
-d in verbeteren.Vooral hield hj zich bezig m et eene naauwkeurige bepaling van de
omloopstjden van de maan, waartoe de voor-

kaan Copiapö.Zj ismetdehaven Caldéraen
metdezilvermjnenvanChanarcillodoorsyoor-

de z0n het middelptlnt is van 0nsplaneten- de hoofdstad van een departementen van de
stelsel,en onze aarde zelve eene planeet,die provincie Atacama in de Zuid-Amerikaansche
zich met de overige planeten om dat middel- republiek Chili! en ligt op den regteroever
punt beweegt.omstreeks hetjaar 1530 had der Rio-copiapo en ten westen van den vul-

genomene vel'betering van den kalender hem
aanleiding gaf. H oew el door den voorzitter

wegen verbonden en vormt een regelmatlgen,
langwerpigenvierhoek.Menvindterinhetw es-

te1jkgedeelte,bj hetspoorwegstation,fraaje
huizen,terwjleldersdemeeste,wegensdege-

durige aardbevingen,geene verdiepinghebben.

Erzjnsierljkewandelplaatsen,onderscheidene

kerken en kloosters,een lycéum ,eene volks-

der hiertoe benoemde commissie schrifteljk bibliotheek,een schotlw burg,een grootaantal
t0t medewerlting aangezocht, kon hj niet fabrieken,en volgensBwrmeister (1859)ongebesluiten om zjne ontdekkingen openbaarte veer 25000 inw oners. D e haven Puërto de
maken, zoodat 0ok de genoemde verbetering Copiapô, 10 geogr.mjlten westen van de
achterbleef.Laterechterkwamen zjnewaar- stad gelegen,isnietteroemen,doch behoortt0t
nemingen tlitmt
lntendtestadebj dekalender- de meest bezochte van het Gemeenebest.De
hervorming, die door Gregori'
tbs XIII veror- bodem levert erthansvoo1'alkoper,daardeopdend werd. Intusschen had het gert
lchtvan brengstderzilvermjnenlangzamerhandverminzjn stelselzichreedsoverdegeheelegeleerde derd is.Hetkoperertswordtvooraluitgevoerd
wereld van diedagen verbreid,en n0g altjd uit de haven Caldéra,die in1842isaangelegd

draalde Copernien met de uitgave van zjn en drt
lk bezoek ontvangt van koopvaardjboek, waaruit hj slechtsaan zjne vrienden schepen en stoombooten.
een en ander mededeelde.De cardinaalNikoCopie,afkomstigvanhetLatjnschewoord
l(:(,.: Sehönberg kreeg er reeds in 1536 een eopia (menigte)noemtmen devermenigvuldiafschriftvan,eneenigejarendaarnagafJoaehim ging van een Oorspronkeljk stuk,hetzj door
A/zdfïcf
z.
v,hoogleeraarte W ittenberg,in zjne het tlitde hand ofop mechanische wjzena
Narratio prima'' zooals het later genoemd
werd, een uitgebreid verslag van hetnieuwe

te maken.Een afschriftvan een ofander geschrift is eene copie,cn o0k van eene schil-

stelsel en maakte tevens eeneverdiensteljke derj ofteekening kan men een copiemaken.
schets van de platte en bolvormigedriehoeks- D e uitgevers noemen hethandschrift,hetw elk
meting van Coperniœts metde daarbj behoo- zi
J*ter drukkerj zenden,copie, omdat men
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veelal ten onregte - onderstelt,dat het 2 deelen witte olie-zeep,: deelen schellak en

oorspronkeljk stuk door den atlteurisafge- de noodige hoeveelheid lampzwart.Hetautographisch papier vervaardigt men door eene
schreven.
Op de handelskantoren dient men afschrift soortvanstjfsel,bestaandeuit2deelen aluin,
te houden van alle uitgaande brieven,en daar 1 deelguttegom en 30 deelen zetmeel,meteen

het afschrjven veel tjd vereischt,gebruikt
men erc
'opieër.mael
tines.Men schrjftnameljk
den briefmet copiëeminkt Op een blad papier
en brengthetschriftoverop del'ugzjdevan
doorschjnend copiëer-papier, (
1oor beide op

penseel Op ongeljmd Chineesch papier over

veranderen.Men heeftverschillendevoorschriften t0t vervaardiging van copiëer-inkt; het
eenvotldigst is voorzeker dit:3 deelen glycerine en 1 deel suiker worden in de geringst

van willekeurige grootte kan maken.Bj a
bevindt zich een stift
le, datin eene opening
in hetl00d m zich gemakkeljk bewegen kan.

te brengen.
Men begeert 00k wel eens eene copie op
grootere of kleinexe schaaldan het origineel.

om dezeteverkrjgen,gebruiktmen denpan-

elkaâr Onder de copiëer-machine te leggen en ftwrcl/ ofteeken-aap,dieinzjneeenvoudigste
daarna deze te laten werken.Goede copiëer- gedaante doorbjgaandeflguurwordtvoorgelkfisdik en verftgemakkeljk af.Gewonen steld.Hj bestaat uit 4 staafjesvan dezeltze
inktkan men,met uitzonderingvan alizarine- lengte,welke opgeljkeafstandenvan gutje8
inkt,nietdaarvoox gèbruiken,doch zeer wel voorzien zjn,zoodatmen daarvan,doorpindoor toevoeging van suiker in copiëer-inkt netjesindegatentesteken,parallelogrammen

Plaatstmen in b een potlood en beweegtmen
rekken eener teekening, dan
e 0V0r de om t
even zooveel gewonen inkt vermengd. Het beschrjftdatpotloodeenedergeljketeekening
eopiëerpapier moetzeerdun en doorschjnend op verkleinde schaal. Liggen de vereenigins-

mogeljke hoeveelheid water opgelosten met

wezen en,weinig bevochtiyd,denafdruk gemakkeljk opnemen.Deinnchting dereopiëer3/er,
sdzlis verschillend.Doprgaans bestaan zj

enkeluiteene schroef,die opdebladenwerkt,
tusschen welke zich het handschrift methet
copiëer-papier bevindt,doch uaen heefter00k
metpletrollen.
Men vervaardigt0ok welcopieën doormid-

delvan doordrukken.Mengebruikthiertoefl
jn
geljmd veljn papier, dat aan beide zjden
bedekt is meteene laag,dieuitzwartkrjt
en talk bestaat.Legt men onder zulk papier

een schoon blad en daarboven desgeljks,en
schrjft men op dit laatste met eenestompe
stift,dan worden de letters op de rugzjde
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Depantograaf.
van het bovenste blad omgekeerd en op het
onderste blad regt afgedrukt. Deze handel- punten '
pn Jtlistin hetmidden dexstaages,
wt
jze is zeergeschikt,om copieën temaken dan is de copie verkleind t0t de helft vanhet
van teekeningen, plannen enz.Voo14s maakt ori
gineel.Brenrt men die vereenigingspunten
men copieën door geolied papier,decalqtleer- bj .
,
?
n, dan bezlt de copie de helft,en bj z
papier, glaspapier enz., alle doorschjnende drievierdevan hetorigineel.D00r hetpotlood

papiersoorten, op hetoorspronkeljke stuk te (:) en de stift(c)onderlingteverwisselen,verleggen, en de Om trekken na te teekenen, krjgtmen eenecopie,diegrooterisdanhetoorwaarvoor ook pergament-papier, door Gaine spronkeljke. - Ook heeft men een werkuitgevonden, en copiëer-doek te pas komen. tuig hedacht, om van relièf-voorwerpen,bjDit laatste vervaardigt men door 8 deelen

vool-beeld op m edailles,vlakke copieën te le-

terpentjn-olie, even zooveel ridnus-olie, 2 veren op papier.
Copland (James),een tlitstekendEngelsch
deelen canada-balsem en 1 deelcopaïva-balsem
bjeentevoegen,enditmengselmeteenespons geneesheerenschr/ver?werdgeboren teDeerss op de Oreadische eilanden in 1792,stt
lFeljkmatig op mousselineovertebrengen,dit ne
ln elkaâr te rollen en na verloop van 36 deexde te Edinburg eerst in de letteren en

legeneesktlnde,begaf
uren uit te spreiden en door wrtjving vanvet wjsbegeerte,daarna in (
te zuiveren,waarna het wederom opgerold en zich in 1815 naal
'Frankrjk en Duitschland
nogmaals gewreven wordt,totdatalle vezels en in 1817 zelfsnaarAfrika2om erzjne gevan vet doordrongen zjn en de oppervlakte neeskundige kennis te verrjken,en vestigde
zich in 1818 te Londen,waar ht
jin 1820 li(
1
geene vettigheid afgeeft.
Verlangtmeneen grootaantalcopieën,btj- werd van het RoyalCollege ofPhysicians.Tn
lr van het nTuont
lon
voorbeeld van eont
lcirclllaixe, dan verkrjgt 1822 werd hj redactet
?outmen die door middelder auto-yaphie.Het00r- Medical Repository'', en schreefvoorts ,
spronkeljk stuk wordt namelpk met eene be- linesofpathologyandpracticalmedicine(1822)'',

paalde inktsoort op daartoe beroid papier - enrEl
ementsot
'Physiology(naal-Richeranh
geschreven en dithandschrift op etln lithogra- 1824)''.Zjn hoofdwerk ispDictionaryofpracphischen steen overgedrukt (m ()p de gewone tical medicine (1833- 1858, 4 d1n)', dat in
wjze behandeld (zie Steendrnk).Zulkeeninkt Amerika nagedrukten in hetDuitsch vertaald
bestaat, volgens Cruzel, uit 8 deelen was) werd.Voorts heeft men van hem nOn pesti-
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lential cholera (1832)'' - ,011consumption toen sommige dieren hun eigen kroostverslonden.Volgens Proutbestaan de coprolieten uit
and bronchitis(1861)''enz.
Copley (J0hn Sinqleton),een uitstekend p
hosphorzurekalkaarde(50- 750/0)enkoolzure
Engelsch portret-en hlstorieschilder,werdge- kalkaarde meteen klein gehalte van zwavel,
boren te Londen in 1750,bezochtvan 1774 jzer en kool,doch bj lateronderzoek heeft
t0t 1776 Italië,werd vervolgens lid van de men daarin meerdan 50
/0phosphorzuremagKoninkljkeAcadémie te Londen,en Overleed nésia, kiezelzuur,sporen van kalitchloor en
in 1806. T0t zjne beste stukken behooren ammonia, benevens SP0<0n Van een vast vet
ontdekt.
KDeprofeetEliasen deJeugdigeSamuël''
M'
archison vond ze in de beenderenlaag der
De geboorte van Jezus''
De schatpenning''1- een grootzeestuk rDeNederlandsche bovenste silurische bedding van Ludlow met

admiraalde W inter, zjn degen aan Duncan vele overbljfselen van visschen. O0k zoekt
overgevende'') en DDe slag van Trafalgar''. men ze niette vergeefs in de verbljfplaats
Coppello (Johannes Kappeyne van de), van den archeosaurus in de sphaerosiderieteen verdiensteljk Nederlandsch letterkundige, knollen van dekolenbedding van Lebach bj

werd geboren te Middelburg den 7den Maart Saarbri
icken,indebeenderenlayenvanmuschel1790, stlldeerde te Leiden onder den hoog- kalk en keuper, en vooral ln het bovenste

leeraar W'
qttenbaeh in de letteren en werd
eerstpraeceptor aan de Latjnsche schoolte
'sHage, in 1816 rector te Zwolle en in 1819
te 'sHage,waar hj den 27sten April1833
overleed.Hj heeft.behalve eeneoratie,rRudimenta derGriekschetaal(1822)''uitgegeven,
en werd niet alleen t0t1idbenoemd van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap, van de
Leidsche Maatschappj van Letterkundeen van
hetZeeuwsche Genootschap van W etenschappen,maaro0kdoorden SenaatderLeidschehO0geschooleershalve bevorderd t0t doctorin de

van deze laatste vorming, zoodat Ql
tenstedt
daaraan den nietzeerdichterljken naam gaf
van riool-laag (Kloakenschicht).Voorts heeft
men erin de middelste leias-lagen zelfs in de
ingewanden van den ichthyosaurusgevotlden.
Agasso houdtderlumbricarlën''in hetgesteente
van Solenhofenvom'metdrekstofgevuldedarmen
van visschen.M antell ontdekte coprolieten in

hetwittekrjtvanSussex.Sommigecoprolieten
zjn spixaalvormig ingesneden, andere glad;
zj worden in Engeland wegens het gehalte
aan phosphorzuren kalk als meststofgebruikt.

letteren.Hj bekleedde zjne betrekking met O0k guano-lagen kunnen bestaan uitcoproliegrooten l0f en vorm de een aantaluitstekende

ten,met ditonderscheid datthansn0glevende

eren t0thare vorming hebben medegewerkt,
leerlingen.- Zjnjongstezoon is 1id vande di
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
hoewelin denJongsten tjdveelguanoo0k
Coppenam e (De), voorheen Cl
gpwname, aIszee-lanslibbing erkend is.

is eene rivier in Nederlandsch Guyana en
stort zich metde Samaracca doordenzelfden

mond in zee.Ongeveer21/zmj1van hierligt

Coptls Salésb.is de naam van een plantengeslacht uit defamilie de> Ranunctllaceën;
het onderscheidt zich door een gekleurden,
s- 7-bladigen,afA'
allendenkelk,eene5-of6-bladige bloemkroon,smalleofhollebloembladen,
20--25 m eeldraden en 6 tot 10 gesteelde,
langwerpige zaaddoozen m etw einig zaad.H et
Omvateen aantalkruiden,die inNoord-Amerika, Groenland en Sibêrië groejen, zooals
C. trifolia &$WJ'
J.sJ.m et op die van klaver ge-

Op haren Oosteljken oever hetetablissement
Batavia,werwaartsdemelaatschenuitParamaribo worden overgebragt. Het aantal ljders
beloopt er doorgaans eenige honderden,en de
R.K.pastoor,laterbisschop Gro@ heeftzich
den roem verworven van Christeljken moed
en zelfverloochening doorgedurendeeenereeks
van Jaren de helftvan elk Jaar onder die 0n- ljkendebladeren en groenachtig-gelebloemen.
gelukkigen door te brengen.
De bittere w ortel dezerplant w oxdt vooreen
Coprolieten noemt men de uitwerpselen goedmaarmiddelgehouden.
Copuleren noemt men eene methode om
van voorwereldljke dieren.Buekland ontdekte
het eerst, dat de zw arte,harde brokken,in vruchtboomen teveredelen.H iertoeplaatstm en
Engeland onder den naam van rbezoar-stones'' 0? een wi
lden stam een edelrjs van geljke
bekend, niets anders waren dan uitwerpselen dlkte,zoodatdeOvereenkomstigedeelennaauwvan uitgestorvene vleesch-etende schepselen. kellxig op elkanderkomen te liggen,waarna
Desgeljks bevond hj, dathetpGraecum ni- de aanhechtingsplaats met bast en entwas
grum''en pGraeeum album''derapothekersaf- omwoeld en bedekt wordt.Is de wilde stam
komstig waren van de uitgeworpene stoFen grooter dan het rjs,dan maaktmen daarin

van voormalige hyêna's.De coprolieten zjn eene schuinsche insnjding,waarin hetonderhoogst belangrjk v00r den geoloog,daar zj eindevan hetrjs past,zoodatbeiderschors

hem inlichtingen verschaFen Om trentdenbouw en spint met elkander in aanraking kom en.
van het darmkanaalen den aarddervoedings- D eze kunstbew erking geschiedt vooralin den
middelen bj dedieren,waarvanzjafkomstig winter.
zjn.Zj bestaan hoofdzakeljk uitOnverteer- Copway (Ge0rpe),eigenljkX alvye-ga--qakde overbljfselen van beenderen)uittanden, boe,een Indiaan tutden stam derOdsjibwaes,
schubben,schelpenenz.Dedonkerekleurderco- werd geboren in 1828.Hj was de zoon van
prolieten van Lyme Regis w ordt door Prout een stamhoofd en ontving bj zjn Christelgken
aan het vocht der verslondene inktvisschen doop den naam van Georye.Htjdeed vervoltoegeschreven.In de coprolieten van den ich- gens belangrjke zendingsreizen,werktemede
thyosaurus (visehhayedis)vond men overbljf- tot de overzetting van hetNieuwe Testament
selen van kleine lchthyosauri, zoodat 0ok in de taalvan zjn volk,bezoc,
hthetsemina-
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rium Eben-Esra bj Jacksonville, was 00k mjnen,onerwordenvooralbelangrjkehoeveeldaarnaalszendelingolzderdelndianennrerkzum
en zocht hen van een omzwervend t0t een
landbotlwend leven tebrengen.è
fl'
l1850woonde

heden koperuitgevoerd.Dezeyrovincieiseerst
den 26sten Junj1826bj Chillgevoegd.Hare
lloofdstad La Serena,bj den mond derRi0-

hj het Yredes-congrès te Frankfort bj,en Coquimbo op een terraszeer bevallig gelegen,
men heet'
t van hem eene levensbeschrjving? werd in 1543 gestieht.Men heeft er een bisd00< hemzelven opgesteld, alsmede een uitgebreid Engelsch gedicht.
Coquerel. onder dezen naam vermelden
wi
J-:
Atltanase .fztzfo'dzlf Charles Coquerel, een

schop, een h0f van appèl, een lycêum,0n-

derscheidenescholen vanmiddelbaaronderwjs,
eenige fraajekerken,sierljkgebouwde,door
tllinen omgeven huizen en ongeveer 15000
ij
zwoners. Hare haven is de stad Coquimbo,

Fransch Protestantsch godgeleerde.llj wcrd dieop den afstand van1geogr.mj1aan eene
geboren te Parjs den zisten Augustus1795, veilige baai metgoeden ankergrond zich verstudeerde te X ontauban,en werd in1818pre- heft.fn hare nabjheid vindtmenaanzienljke
dikantbjdeW aalschegemeenteteAmsterdam , kopersmelterjen.
alwaar hj 12 jaar werkzaam bleef.In 1830
Cozalline of paeonine noemt men eene
vertrok hj naarParjsenverwierf(
)ralskan- scharlakenroode verfstof, die uit carbolzuur
selredenaar weldragrootenroem,hoewelzjne Ontstaat, wanneer men dit met zuringzuur
rigting,welkevan desteil-orthodoxevan Calrq;n en zwavelzuur vermengt en daarnaverw armt,
aanmerkeljk afweek,hem vele vjanden b0- totdatdekleurzich voldoendeheeftontwikkeld.
zûrgde. Tot verspreiding ztjner denkbeeldpn Nadatmen hetmet kokend water gewasschen
stichtte hj erachtereenvolgens3tt
jdschriften, heeft,Om hetovertollig zuurte verwjderen,
nameljk rLeProtestant(1831- 1833)1',- ,,Le wordtdeovexbljvendestofgedroogd,t0tpoeder
libre examen (1834- 1835)'',- en rLe lien gewreven en bj eene hitte van 1500C.aan
(1841enz.)''.Behalveeen achttaldeelen ssel-- de werking van ammoniak blootgesteld.Hiermons divers'',schreefhj pBiographie sacrêo doorontstaateenefraajekarmjn-roodevloei(1837,2de uitgavtg'', rHistoire sainte f
)u stof,waaruitmen de verfstofdoormiddelvan
zoutzuur doet neêrslaan.Die verfstof wordt
analrse de la Bible (1850,3deuitgavel''
,
rChrlstologie otl essai st
u' la personne et wegens haxe koraalroode kleur doorgaans eoloeuvre de Jésus-christ (1858,2 dln),,enz-, ralline genaamd. Zj isnagenoeg onoplosbaar
en de m eeste van deze werlken zi.jn in het in water, maar oplosbaar in alkohol, doch
Engelsch, Duitsch en Nederlandsch vertaald. behoort niet t0t de echte kleuren.Verwarmt
Na (
le Februarj-omwenteling van 1848 werd men coralline metaniline,dan verkrjgtmen
htjdoorhetSeine-departementnaarde Natio- eene blaatlwe verfstof, @zltllne ofazurine genale Constituêxende Vergadering afgevaardigd. noemd.

Later werdhj gekozen t0tlid van hetW et- Corantijn (De)isdenaam dergrensrivier
gevend Ligchaata?en hj behoordeert0tde tusschen Nederlandsch en Britsch Guyana.
partj der gematigde republikeinen,totdatde Haarmondis2'/ageogr.mjlbreedentevensde
staatsstreek van 2 December een eindemaakte ingang van de Nickerie,welke erzich in uitaan zjnestaatkundige loopbaan.Hj overleed stort op 509'30'/N.B.en 56O52'30/Mr@L.

te Parjsden zostenJanuarj 1868.
van Greenwich.DeoeversderCorantjn zjn
A thanase Coqnerel,een zoon van den V00r- t0t aan hetwatermethoog geboomtebegroeid,
gaande.Hj Mrjdde zich reeds vroeg aan de en zj is bevaarbaar voor schepen met een
godgeleerdheid en werd sllFragaan van den
predikant Paschond,totdat eenbesluitvan het

diepgang van 3 Ned.el.
Corax ) een Siciliaan, die na den dood

Hervoxmd KerkbestuurteParjshem uit zjne van Hiëro en nahetverdrjven van Tlprasy#!
'
fl?
z.
:
betrekking vexwjderde (24 Februarj 1864), (467 vôôr Chr.
) te Syracuse door (
le magt
Omdathj niet geloofde aan de drie-eenheiden zjnerwelsprekendheid zich geruimentjdhand-

aan de wtmderen.H iexdoor ontstond een felle haafde aan hethoofd derRepubliek en daarna
strjcl,waarin welG'
uizotzich aan dezjdeder eene leerschool voor welsprekendheid opende,

Orthodoxen,dochhetmeerendeelvan Frankrjks wordtmetzjn leerling Tiséasbeschouwd als
verlichte Protestanten zich aan dezjdevan de uitvinder van de rhetorische kunst en van
Coqnerel schaarde.Coqnerelisverantwoordeljk hare toqassing op hetmaatschappeljk leven
redacteur van rLe lien''en ga'
f,behalve een btgdeGrleken.
paar btllldels leerredenen,een drietalbrieven
aan Rettan Over diens plueven van Jezus''in
het licht.

Coray (Adamantios)ofKorazs,een uitste-

kend Gneksch letterkundige,werd geboren te
Smhmaden 27stenApxil1748en overleedtePa-

Coguimbo, eene provincie van de Zuid- rjsden6den April1833.Hjbegafzichin1782

Amerlkaansche republiek Chili,tusschen Ata- naarFrankrjk,studeerdeteMontpellier,vescamaenAconcaguagelegen,telt0y762L geogr. tigdezichin1788teParjsengafOnderscheidene
mjlen 150000inwoners(1866),d1emeerendeels vertalingen in het licht, onder anderen eene
3 enge rivier-dalen - die derRio-coquimbo, van de verhandeling van m ppôcrates overde
Limarien Choapâ,- benevensden Omtrek der lucht,hetwateren den bodem ,waarvoorhem

mjnen bevolken.Debergachtigebodem iser een eereprjs werd toegekend metde opmerwegens gebrek aan water ûverhetgeheel0n- king, dat hj over datboek veellichthad
vruchtbaar, doch levert een overvloed van verspreid.Voortsheefthj hetwerk vanleo-

ertsen.In 1854 werkte men erin 16 goud-,16 ctvl pover de misdaden en straFen'',eenige
zilvem ,2 kobalt-,3 kwikzilver-en33;koper- sttlkles van mevroqw Wyttenbacltenz.in het
41
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Nieuw-Grieksch overgebragt.Van onderschei- uit-Rusland werd hj af
geslzeden)moestzich

deneGriekscheschrjversderoudheidbezorgde
hj zeer verdiensteljke uitgaven, en hj vermaaktezjnekostbareboekerjaanztjn vaderland,waarvervolgenseenstandbeeldterzjner
eer verrees.

Corbie, zie Korrel.
Corbière. Onder dezen naam vermelden
wj:
JaequesJpde/z Gl
dllaume Tlrre,graaf'
van

door de Kozakken heenslaan en bereikte na

verloop van 5 dagen hetFranscheleger.Hj

wees Napoleon I het meest geschikte punt
van overgang over de Beresina,en werdtoen

door den Keizer t0t adjudant benoemd.Als
divisie-generaalstreed hj bj Dresden,voerde
bj Kulm hetbeveloverdecavalerievanTz
Wzl

Damme, baande zich een weg door dePruissische benden en bragt,metwondenoverdekt,
Cxylàr:, een Fransch minlster ten tjde der den Keizer het berigt, dat de slag verloren

Restauratie. Hj werd geboren in 1767 te was. In 1814 vocht hj bj Montmirail en
Amandisbj Rennes,studeerdein deregten, verdedigde Rheims tegen denRussischengenevestigde zich in laatstgenoemde stad en ver- raal &. Priest.Zotfelnï/k XVIII benoemde
kreeg doorzjn huweljk een aanzienljk vem hem t0triddervandenH.luodewjkent0tgrootmogen.Na deRestauratie werdhj voorzitter oëcier van het Legioen van Eer, doch hj
van den algemeenen raad in hetdepartement
Ille-vilaine, en vervolgens 1id van de Kamer
van afgevaardigden, waar hj aanvankeljk
het ministérie Villèle ondersteunde,m aar later uit wrok omdatmen hem niet benoemd
had t0teene door hem verlangde betrekking,
zich op de banken der oppositie plaatste,ter-

wjl hj tevens het H0f poogde te vlejen.
Eerst was hj een voorstander dex vrjheid
van drukpers, doch toen hetMinistérie zich
o0k in die rigting begon te bewegen,vorderde

hj de invoering der censuur.In 1820 werd
hj ministervan onderwjsen haastte zichom

a
lle vrjzinniqe onderwjzers te ontslaan,in 1821 minlster van Binnenlandsche Zaken

en graaf,en in 1827 werktehj nietweinig

mede t0t opheëng der Nationale garde ent0t
ontbinding van de Kamer van Gedepùteerden.

Nietlang daarnatrad hj afen zag zich ach-

tereenvolgens benoemd t0t minister vanStaat,
t0t lid van den geheimen raad en t0t pair.

voegde zich na den terugkeer van NapoleonI

wederbjdezen.NadeRestauratiesteldehjzich
weder ter beschikking van de Bowrbons,en
ill 1825 ontving hi
j met e0n grootaantal
anderegengraalszjn ontslar.
Corbinlanus (De heillge),een van de
eerstezendelingen en bisschoppen inBejeren,
werd geboren te Chartresin 680,en overleed
in 730.Hj werd in 711teRomedoorGregori'
l
f.
s11 t0tbisschopgewjd,prediktemetgoed
gevolg in Gallië en vestigde zich vervolgens
teFreisingenin Bejeren,waarhj onderscheidenekerken deed verrjzen.Hjhaaldehertog
Geimoald over,om zjnhuweljk metBiltrnde,
de weduwe zjns broeders te ontbinden, en
zag zich toen genoodzaakt,om voordewraakzuchtdiervrotlw deTvjk tenemennaarTyrol.
H kbert, de opvolger van Grimoald,riep hem
echter terug. Voorts heeft de legende zjn
leven metallerlei wonderen opgesierd.
Corbulo (CnejusDomitius),een beroemd
Romeinsch veldheerten tjdevan Claltdél
u en

Nadathj door de Julj-revolutie die betrekkingen verloren had,begafhj zichnaarB0r- l%ero,Tvas eerstconsulte Rom een Tverd verdeaux,en overleed te Amandis in 1853.
volgens maet een leger naar de 'Iederlanden
Xduard Corbière, een Fransch dichter en gezonden,om erlangsde kustdevrjbuiterj
romanschrjver.Hj werd geboren teBrestin der Friezen en Chaucen te beteugelen.Hj
1793,nam dienstbjdemarine,kreegin1825 slaagde daarin zeer goed, deed een kanaal
wegenszjnevrjzinnigegevoelenszjn ontslag graven ttlsschen de Maas en deRjn (Fossa
en vestigde zich in zjnegeboortestad,waar Corbulonis) ter lengte van 23 geogr.mjlen
hj hetliberale blad rLa guepe''uitgaf.Voorts eeneschans (Corbulonismont
lmentum),waarschreefhj staatkundigehekeldichten,rBrasi- schjnljk op de plaats, waar thansde stad
liennes (Braziliaansche élegieënl'' en andere Groningen zich verheft. Als proconsul van
gedichtenenredigeerdevervolgensteRouen een Syrië behaalde hj er eene overwinning
staatkundig dagblad,hetwelk hem in de ge- op Vologesestkoning der Parthers,en zjn

vangenisbragt. Daarna keerde hj terug t0t broeder Tir%dates, die tegen Rltadamistn ,
zjn voormahg bedrjf,werdkoopvaardj-kapi- koning van Arménië en een bondgenootder

tein en schreef eene reeks van zee-romans, Romelnen,waren opgetrokken.Hjbragthen,

zooals pplic etPl0c'',enz.Laterwoondehj
te Havre, waarhj wederom aan hethoofd
stond vap een dagblad.
Corblneau (Jean Baptiste Juvenal),een
Fransch generaal,werd geboren den lsterkAugtlstus1776 te Marchiennesbj Douay.In de
eerste dagen derOmwenting omhelsdehj de
krjgsdienst,werd vervolgenskapitein bj de
rjdendeJagers derKeizerljkegarde,na den
slag bj Eylau chefvanhet20steregimentdragonders,ging in 1808 alsbrigade-generaalnaar
Spanje,verwierfin den slag van Burgoshet
kruis van het Legioen van Eer,nam deelaan
de veldtogten tegen Oostenrjk en werd bj

hoewel zj bj herhaling in verzet kwamen,
t0t volkomene onderwerping.Toen de achterdochtige Nero hem terugriep,Om hem uitden

weg te rtlimen,stortte hj zich teCenchrea,
de haven van Corinthe,in zjn zwaard.V0lgensPliniusde OndereheefthjeenebeschrjvinggeleverdvanzjneveldtogteninArménië.
Corchorus L.,een plantengeslacht uitde

fam ilie der Tiliaceën, onderscheidt zich door
een s.bladigen kelk,dooreenes-bladigebloemkroon,diekorterisdandekelk,dooreengroot
aantalmeeldraden,door 2 t0t4 stempelszon-

derstjlen,en eenepeulvormige,2-t0ts-hokkige zaaddoos, waarin het zaad in 2 rjen
W agram zwaar gewond. Op den terugtogt geplaatstis.Hetomvathoofdzakeljkkruiden,
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diein dekeerkringsgewestengroejen.Sommige en betrad met waardigheid het schavot,waar
daarvan leveren groente, andere vezels. Tot de valbjleen einde maakte aan haar leven
eerstbedoelde behoort C. plifprl,
: L., t0t (17Julj 1703).ToenAdam Z'
M.
'
r,afgevaardigde
laatstgemelde 0. (vp,
qltlaris L. met stengels van Mainz?bj die gelegenheid uitriep pzie,
ltusl''moesthj die 0nterhoogte van 3Ned.el,welkehetJute.
vlas zj is grooter dan Brt
geven,waarvan dekoëjzakkenwordengewe- bezonnenheid metzjn leven betalen.Vruchteven.Andere soorten - 0.siliquosttsL.enz.-

l00s echter was hare stoute daad en hare

groejen in Puracao.
grootsche zelfopoFering: zj wilde daardoor
Corda (AugustJoseph),een verdiensteljk het Schrikbewind vernietigen en hetlevenvan
Duitsch krtlidkundige, werd geboren to Reichenberg in Bohemen den loden September
1810, beoefende als handelsleerling te Praag
met onge::eenen jver de plantenkunde, en
Nverd ten gevolge van zjne rMonographia
rhizospernaarura et hepaticarum (1829)''door
ron lfnvnboldt naar Berljn geroepen,alwaar

dtlizenden redden, doch ook na haar dood

doo1'hetvermoorden van Marat'beruchtheeft

Cordia L.is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Asperifoliaceën of

bleefhetbloed in Frankrjk stroomen.

Cordeliers ofkoorddragers was inFrank-

rjk de naam derreguliereFranciscanen,doch
hj werd ten tjde der grooteRevolutie0Qk

gegeven aan de leden eenerstaatkllndige club,

die in de kapèl van een klooster te Parjs
hj zich bezig hield metmicroscopischenaspo- vergaderden. Aan haar hoofd bevond zich
ringen.In 1834 werd hj benoemd t0tctlstos Danton,en na den valvan dezen begon zj
der zoölogische afdeeling vanhetVaderlandsoh weldra te kwjnen.DoorgaanswaszjlnheviAluséum te Praag, en volbragt in 1811 nlet gen strjd metde club derJacobjnen,en in
ondersteuning van vorst Collovedo oene reis haren bloeitjd werd door Camille.
II--OIJI:
naarTexas,doch werd in 1849 bj zjnterug- het populaire blad rLe vieux cordelier''uitkeer met zjne verzameling en methetschip gegeven.
11Victoria''eeneyrooidergolven.Behalveeen Cordes (Frederik), een begaafd Neders geboren te Amsterdam
aantalopstellen ln tjdsehriften,heefthjeenige landsch dichter, wa'
belanqrjke werken met prachtige platen in in 1803,studeerdete Groningen,waarhjtot
het llcht gegeven, zooals: rlcones ftlngorum doctor in de letteren bevorderd w erdten gaf
htlcusqt
lecognitorum (1837- 1842,5d1n)''
,- in 1827 een bundel gedichten uit,die hooge
11Prachtqora etlrokl
tischer Schimmelbildungen verwachtingen van hem deden koesteren.Hj
(1839)'',- enpBeltrâgezurFloraderVorwelt werd echterin datzelfdejaardool'eenezwaar(1845)''.ook schreefhj n0g pAnleitung zur moedigheid aangetast,die weldrainvolkom ene
Sttldium derMykologie (1842):'enz.
krankzinnigheid overging.Nadat hj 13jaren
Corday d'Arm ans (Marie Aline Anne hieraan geleden had,overleed hj te '
sIlertoCharlotte),eene dweepziekemaagd,die zich genbosch,waar hj verpleegd werd,in 1840.
gemaakt?werd geboren te St.Saturin nabj
Caën in Normandië op den 27sten Julj 1768
en wasdetelg van een adelljk geslacht.Na
den dood harerm oederwerd zj in een geeste1jk gesticht te Caën opgenomen,datvervolgens door de Revoltltie Oghield te bestaan,
waarna zj eenigejaren bp haretantedoorbragt.Hare vaderlandlievendedweeperjklom

Ruwbladigen (volgens sommigen uit die der
Convolvulaceën, en volgens anderen eene
eigenefamilie,diederCordiaceën,vormend);

hetOnderscheidt zich door een buisvormigen,
s-tandigen kelk, eene trechter-klokvormige
bloemkroon met een 5-t0t8-spletigen zoom,
een dubbelen ofz-spletigen stamperen eene1ten t0p, toen haar beminde, een offider te t0t 3-zadige steenvrucht. Hetomvat boomen
Caën,door de Jaeobjnen vermoord werd.Be- en heesters der Aziatische en Amerikaansche
zield metrepublikeinsche gezindheden in den keerkringslanden, van w elke sommige door
geest der Girondjnen, begaf zj zich naar eetbare vruchten en geneeskracht,andere door
Parjs, om er een einde te maken aan de hunhoutbelangrjk zjn.T0tdesoortenbehoobloeddorstige dwingelandj van Danton en M a- ren onderanderen C.M yœaL .metronde,gaaf'IJ. Na rjp beraad koos zj laatstgenoemde m ndige bladeren en kleine,w itte,welriekende
t0t slagtoFer:eerst was zj voornemens,om in schermvormige aren geplaatste bloem en,
hem in de NationaleConventienaarhetleven alsm ede met vrtlchten, die onder den naam
t,e staan,doch toen M aratwegens ongesteld- vanjyl
àbestegenhethoestengebruiktworden,
'' het hout alsrozenholltin den handel
heid te huisbleef,lietzjzich den 13denJulj terwpl
komt
,
- 0. Sebestena Z., die in W est-lndië
des avonds ten 7uurbj hem aanmelden,en
verkreeg gehoor terwjl hj zich in hetbad groeit, 3 of 4 Ned.el,hoog wordt,eironde,
bevond.Hetgesprek liep aanstondsoverstaat- puntige?ruwe,donkergroenebladeren,groote,
ktlndige aangelegenheden,en toen M aratver- roode,ln trossen geplaatstebloemen en zoete,
klaarde,datallen,dieaan denOpstandteCaën peervormige, sljmexige vruchten draagty.en
deelgenomen hadden,ter dood gebragtzouden w elriekend hotltoplevert, en 0.s'ubeordata
worden, stietzj hem metkraehteen mesin 1txz4., een boom , die in Oost-lndië groeit,
hethart,zoodathj neêrzonk en weldrastierf. langw erpigebladeren en groote,zwartevruchZonder eenigen tegenstand liet zj zich naar ten voortbrengt, en zich door naar muskus
de gevangenis brengen.Men vond bj haar riekend hotltonderscheidt.
eene dweepzieke proclamatie, aan het FranCordier (Henri Josèph Charles),een versehe volk gerigt. Gedurende het regtsgeding diensteljkFranschbeeldhouwer,werdgeboren
betoonde zj eenebewonderenswaardige stand- te Cambrai den 19den October 1827 engenoot
vastigheid,vernam gelatenhetvonnisdesdoods hetonderwjsvan I'
ouqinetenRnde.Hjleg4e
41*
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weldra eenuitstekendtalentaandendag,om de was zj eenemoskee,waarvan degrondslagen
eigçnM rdige kenmerken der menschenrassen in de 8ste eeuw door kllalifAbd-oer-Rkamân

weer te geven,'weshalve het hem vergund zi
J
'n gelegd, terwjl het gebouw eerst eene
werd, op kosten der xegéring eene reis te eeuw laterisvoltooid.Hetgewelfdedak w ordt
doennaarAfrika.Hjleverdeeengrootaantal door 860 zuilen gedragen; zaen ziet er 20
borstbeelden van Negers enz., benevens een deuren,17 torens en Omstreeks 100 kapèllen.
standbeeld van de Afrikaansche Venl
u , en Voorts heeft men er eene prachtige brug val
z
iederetentoonstellingschonk hennieuwenroem. 15 bogen oveT de rivier;zj wordtdooreen
In 1856 verrees te Verdun het door hem ver- Moorsch kasteelverdedigd.Men telterbjna
vaardigde standbeeld Van den maarschalk 42000 inwoners,en de druktevan hetverkeer
Girœrd.
wordt er aanmerkeljk bevorderd door den
Cordiëriet of dol
troiet is eene delfstof, spoorweg naax Sevilla en Cadix.T0tdewerkwelke zich vertoont in rhombische zuilen, plaatsen der njverheid behooren erinzonderdoch zelden in volkomenekristallen voorkomt. heid zeepziederjen!hoedenmakerjen,linnenHet is schelpachtig op de breuk,heefteene weverjenenvlassplnnerjen.In hetKoninkljk
hardheid, welke tusschen die van kwarts en paleis- voorheen datderInquisitie- bevindt

topaas ligt,en een soorteljk gewigtvan 2,5
t0t2,7.Voortsishetdoorzigtig t0tdoorschjnend,glasglanzig,meestalblaauw ofgeelvan
kleur,doch somt'
jds00kkleurloos.Merkwaardig iszjn dichroïsmusof'dubbelekleur,wanneer men het in verschillende rigtingen beschouwt,nameljk in diederhoofd-as donker
blaauw en in de hierop loodregte rigtinggeelachtig grjs.Hetbestaatuittalk-aarde,aluinaarde en kiezel-aardemetwatjzer-Ofmangaanoxyde.Men vindt ditgesteentein Bejeren,Noorwegen,SpanjeenAmerika,envooral
op Ceylon.De lichtblaauwe kristallen dragen

zich eenegroote stoeterj,en inhetalgemeen
bloeit er depaardenfokkerj van paarden van
Andalusisch ras.- Cördova was ten tjde
van den Romeinschen consulM ameell'
us(152
vöôr Chr.
) reeds bekend,en zj Tgerdin 45
vöôr Chr.door Caesar Ontruktaan deaanhangers van Pompoàs.In de dagen van Strabo
was zj de aanzienljkste stad des lands.In
571 moest zj zich onderwerpen aan koning

toen dezetelvan een W estG
Le
vi
jsclhdenenbwe
oo
thl
issr
cd
hop. In 711 nam Tarik,de
veldheer van M oesa,de stad in bezit,en zj
werd, in plaats van Sevilla, hetmiddelpunt

bj de Juweliers den naam van watersaier: derArabische heerschappj inSyanle.Abd-oerdie van middelmatige grootte,voor ringenge- .AAtI-t
ZAI I,die in 766 het khallfaat van Cô1'schikt,kosten 6 t0t8 gulden.
dovastichtte,kooshaart0tzjneverbljfplaats.
Cordilleras de los Andes, zie Andes. Hettoppuntvanbloeibereiktezjindedagen
Cordon-stelselnoemtmen in de krjgs- van Abd-oer-Rltamân II1 en IV.Toen bezat
dienst een stelsel van verdediging,doorgaans zj 200000 huizen, 1 millioen inwoners en,
eener grens,doormiddelvan eene reeks van behalve eenewjdvermaardehooge school,80
kleine,zelfstandige posten,die m et elkander openbare scholen,eene boekerj van 600000
in verband staan.Ditstelsel,in devoorgaande deelen, 900 baden,600 moskeeën en eenaanoeuw n0g in zwang,heeftmen thansterzjde ta1 groote paleizen.Na den valvan hetkhaligesehoven ,omdat die zelfstandige posten,over
een groot terrein verdeeld, zich niet spoedig
genoeg kunnen vereenigen ophetpunt,hetw elk

faat (1031) voerden onderscheidene Moorsche
stammen erachtereenvolgensheerschappj,totdat zj den 29sten Junj 1236 in het bezit

door een magtigen vjand wordt bedreigd.Ook totwering van besmetteljkeziektenheeft
menwelvanhetcordon-stelselgebruik gemaakt.
C6rdova.Onderdezennaam vermeldenwj:

kwam van Ferdinand III van Castilië.Den

oeverderGuadalquivirindenaarhaargenoemde

oosten aan Santa Féten noorden aanSantiago

7den Junj 1808 werd zi
j ingenomen doorde
Franschen onder Dupont na het geveehtbj
de marmeren brug van Alcoléa.
Eene Oude en beroemde Rpaansa e .
sfld
C6rdova,eenvande14Statenç
jek'uirgentjinsch,
e
(ciudad) in Andalusië.Zj ligtop den regter- Confederatie in Zuid-Amerika.Hj grenstten

yrovincie,welkeop244Eqgeogr.mjlen380000 en Catamarca, ten westen aan Riola en Sanlnwoners telt (1867).Voorheen was zj de Luïs en ten zuiden aan het Indianen-gebied,
hoofdstad van een Moorsch rjk,zich verhef- enteltop2942Lgeogr.mjlenomstreeks210000
tbnde op een terrasvormigen grond aan den inwoners (1869). In het westen verheft er
voet der Sièrra-Morena in eene vruchtbare en zich de Sièrra de Cördova boven de elene
tkaaje streek.Een gedeelte der stad isvan pampa's,eene dubbele graniet-keten,waartusRomeinschen,eenandergedeeltevanMoorschen schen het lengtedal Punillo gelegen is. Dat
oorsprong.Destratenzjner,metuitzondering gebergte bevat hier en daar goede weiden en
van de Calle reale, naauw en morsig,doch talrjkerivieren (Ri0 Primero,Segundo enz.),
het groote plein is met indrukwekkende zui- die zich meerendeels in de vlakte verliezen.
lengangen omgeven.Erzjn,behalvedehoofd- De Rio Tercero,versterktdoorde Ri0 Cuarto
kerk,15 kerken,19 nonnen-en 17voormalige (Saladi110),maaktechter hierop eeneuitzonmonniken-kloosters,7hospitalen,eenbisschop- dering,daarzj,althansgedurendeeengedeelte
peljk paleis,een schotlwburg,een circusvoor desJaars,deParana bereikt.Inhetnoordoosstierengevechten, eene hoogeschool, een ly- ten des l
ands vindt men het qroote moeras
céum, eene schoolvoor wis-en teekenkunde de l0s Porongos, waarin de Rlo D ulce zich
enz.M erkw aardig vooraliserdehoofdkerk uitstort,terwjlmenaandenoordeljkegrenzen

de fraaistevangeheelSpanje;zj is200Ned. eene grootezoutwoestjn (Desiërto de l0s Saellang en 170 Ned.elbreed.Oorspronkeljk linas) aantreft. Over het geheel is Cordöva
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een boschrjk en mildbesproeid land metuit- belettezjneafreis.O/rtfpe.overleedteGranada

muntende weiden en veel vee.Men verbouwt den zden December 1515.
er voorts maïs, tarwe en Zuid-Europésche
Gonsalro Fernandez de Cqrdova,jri
nsvan
vruchten.
.rt
zrlfrl. Deze diende reeds vroeg ln de NeDeltofdstad van laatstgenoemden Staat.Zj del-landen en veroverde voorts, op last van
isa1shetwarehetmiddelpuntderArgentjn- Spùlola, de Pfalz. In 1622 zegepraalde hj
sche Reptlbliek: de zetel van een bisschop, met Tilly op den Markgraafvan Baden bj
en ligt zeer schllderachtig,maarop een schra- W impfen,alsmede Op Christiaan 'pc1 Brandenlen grond nabj de Ri0 Primeroop 31O20' k r-t?,en behaalde de overwinning in den slag
Z. B.en 40O 26'W .L.van Greenwich.De bj 18
,leurus?maark0n hetontzetvanBergenhuizen hebben er overhetgeheelgeeneverdie- 0p-Z00m nlet verhinderen. In 1628 was hj
ping, en de straten,die elkander onder regte

Fouverneur-generaalvanMil
aan,voerdedaarna

hoeken snjden:zjn ongeplaveid.In hetmid- ln 1632 nogmaalshetbevelindeNederlanden,
den der stad vlndt men een plein,waar zich en overleed den 16den Febrarj 1645.

delloofdkerk en hetregérinrsjebouw (Cabildo) FernandoI'ernandezdeOlr#orc,eenSpaansch
verheflbn. Niet ver van daar liggen eeniqe krjgsman.Hj werd geboren in 1792,dempte
kloosters, alsmede de gebouwen der universl-

in 1841 als ltlitenant-generaal een Oproel'te
teit,die 6 hoogleeraren en 140 studententelt. Madrid, werd in 1846 voorzitter van hetmiVoorts heeft m en er n0g eenaantalscholen.nistérie van 00rl0g, daarna bevelhebber der
De stad werd in 1573 doorHiër6nym'
tbsCIJO
-JrJ infànterie en bezette,den Paus ter hulp snel-

gesticht!en laterdoorPltiljppus V varlSpanje
t0thootdplaatsderjrovinde Tucuman verhoven.Er zjn 25000'lnwoners,bjna allekleurlingen!diecenlevendigenbinnenlandschenhandel drjven,welke na devoltoojing van den
ontworpen spoorweg naar Rosario voorzeker
aanmerkeljk zaltoenemen.
M erkwaardiyepersonen van dien naam zjl
z:
Gosytzlrp Fernandez de Côrdora y a4.çz
?glJ,r,

een Spaansch legerhoofd.Hj werd geboren in

1443,diende eerst onder Ferdinanden Lgabella
tegen Portugal en Onderscheidde zich voorts

lende,in 1849 Gaëta.In 1850werdhjkapitoin-generaalvan Nieuw-castilië,in 1851 van
Cuba en in 1853 directeur-generaaldercava-

lerie.In 1854 kwam hj in Spanje metkracht
in verzet tegen den opstand, zoodat de haat
desvolkshem noolzaakte,om naarFrankrjk
de wjk te nemen,doch
om2zji
a
cahril
natz
er
jnke
vo
erodre
hj naar Spanje terug,
maligen rang bj hetlerertevoegen.
ImisFd'
rzltczltfez de Co''
rtftvl,een broedervan
den voorgaande en desgeljks een krjgsman.
Hj werd geboren in 1799, en op zjn 20ste
Jaar oëcier bj detroepen,voor Amerika bestemd.Toen deze te Cadix den lsten Januarj

in den 0orlog met de Mooren,vooralbj de
belegeringvanBazaenGranada.Hjnoodzaakte
voortsChurriana om zich overtegeven(1491), 1820 de constitutie van 1812 afkondigde,
en in 1495 washjbevelhebbervan hetkleine kwàm Côrdova hiertegen in verzeten zorgde,
leger, dat aan den Konhlg van Napelstegen

dat de stad niet in handen vielderConstituti-

de Franschen ter hulp werd gezonden.Hj
ooxloogde zeer voorspoedig, nam onderscheidene steden en Ontrukte aan den vjand alle
behaalde voordeelen.Nadater een verdragt0t
stand gekomen was,vochthj ten behoeve

onélen.In overleg metden Koning zochthj
de magt van laatstgenoemden tefnuiken,doch

moestdientengevolgedewjknemennaarparjs.
Van hier begafhj zich naar de arméevan
Qwesada in Navarre,en bj detusschenkomst

derVenetianen tegen deTurken)landdedaarna van Frankrjk voegde hj zich bj hetcorys
in Beneden-ltalië, veroverde er Calabrië en van den'hertog ran XI.ZI-t
PWJAZI.. In weerwll
Apulië en sloeg het beleg voor Tarente,maar van zjne koningsgezinde gevoelens verzette
w erd door deFranschengeslageneninBerletto hj zich tegen de reactionaire maatregelen der
ingesloten. Kort daarna echter behaalde hj Junta,doeh bleefniettem in de gunsteling van

eele overwinning bj Cerignola en trok in Mei zjn Vorst.Hj zaF zich in 1824bevorderdtot
1503 zegevierend binnen Napels.Alleen Gaëta generaal-maloor, I1z 1825 t0t gezantschapssewas n0g in de magt del'Franschen,doch hj cretaris te Parjs, in 1827 t0t zaakgelastigde
sloeg een leger van deze,hetwelk terverster- te Kopenhagen en vervolgenst0tbuitengewoon
king aanrukte,endwongGaëtat0tdeovergave. gezant en gevolmagtigd minister te Berljn,
H et volk noem de hem ,,11gran capitano''en vanwaar hj bj het berigtder Julj-revolutie
hj zag zich verheven tOt groot-connétable naar zjn vaderland terugkeerde. Niet lang
van Napels.Dit wekte den najver vanFerdi- daarna noodzaakten hem de intrigues van
nand de Katltolieke,zoodatzjne magtalson- Calomarde,om Spanje wederteverlaten.Op
derkonillg van Napelsaanmerlteljk werd inge- zjn teruqt
oytstreedhj indePyreneeëntegen

kort.UitverdrietOver deze miskenning w erd de Constltutlonélen onderaanvoeringvanM ina
hi
j ziek en verzocht na zjne herstelling, en Valdez, en aanvaardde in 1831 Op nieuw
verlof,om naarSpanjeterugtekeeren.Isabella zjne betreltking als gezant.In hetvolgende
echter handhaafde hem in zjne betrekking, JaarbekleeddehjdieteLissabon,ol
zdersteunde
doch na haren dood ontwaakte de argWaan de zaak vandom Miyuël,terwjlhjzichdoor
van Ferdinand op nieu'v,zoodat C6edora zjn vele onaangenameverwikkelingen,waarin hj
ontslag nam en w eldra vergeten werd.D00r betrokken was,hetongenoegen vandon Carlos
wraakzucht gedreven, wilde hj zich naar op den hal
s haalde.Daarom ging hj over
Vlaanderen begeven,Om aartshertog Karelm et t0tdetegenpartj,verlietMadmd na dendood
geweld van wapenen in Castilië te brengen, desKoni
nps,streedmetroem indegelederen
doch I'erdinand,van datvoornemen onderrigt, der Christlno's,en werd in 1835 t0t opperbe-
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velhebber van hetnoorderlegerbenoemd.Deze heid. Men heetl e1. vele geiten, maal.geen
post was echternietevenredig aan zjne be- rundvee, en t0t de delfstoFen behooren er
kwaamheid, zoodat hj weldra zjn ontslag zwavel, zout en gips. Het aantal inwoners
moestnemen.Derevolutievan La Granja en bedraagter ongeveer 70000.De inwonerssprede invoering derconstitutie van 1812bewogen ken er Nieuw-Grieksch,en de aanzienljken
hem om naarFrankrjk te gaan.Toen hj bj Italiaansch.Dekleeding derlandlieden bestaat
de ministeriéle crisis van December 1836 niet er uit een ruimen m antel, een wollen vest,

in aanmerking kwam ,voegdehj zich bj de een katoenen broek en sandalen van Ongelooid

exaltados en dong vruchteloos naar de volks- leder.De vreemde volkplanters:zooals Albagunst,en toenmenhem eindeljk tePamplona nézen enz., hebben er hun natlonaalgewaad

naarde Cortesafvaardigde,verbeurdehj het behouden.De vermogenden prjken ermeteen
vertrouwen der Natie door zjnewankelende iuweelenvestmeteene dubbele rj goudenot'
houding.In November 1838plaatste hj zich zilveren knoopen en met een breed gouden
met Narvaèk aan hethoofd eener volksbeweging te Sevilla,moest daarna alsmededinger
van Espartlro de vlugt nemen, en overleed
te Lissabon den 29sten April1840.

Corduaan,zieMarokqn.
Corenzio (Belisarius),eenNieuw-Grieksch
schilder,werd geboren in 1588 in Achaja en
bezoedelde zjnroem alskunstenaardoorzjne
onverzadeljke eer-en hebzucht.Gedurende 5
JMrwashj teVenetiëeen leerling van Tinfpreffp en vestigde zich toen te Napels,vanwaar hj Annibale Ct
vrcccï en Gyido Adzlï
verdreef. Men geeft aan hem en zjnemedestanders de schuld,datDomqniehino vergiftigd
is,en hj doorstak zjn leerlingLltiyi.
/ot
sz.
ùp,
omdat een schilderstuk van dezen doorkunstkenners bewonderd werd.Zjne igtlren zjn
levendig en krachtig op het doek gebragt,en
hj bezateeneverbazingwekkende kunstvaardigheid.Hj overleed in 1643.

Snoer, voorts meteene korten broek enschoe-

11011 m 0t g'PSPOII, 011d0 Vr0tlW 0l1V01*Si0r011er

zich metrood-iuweelenjakken,diedesgeljks
metgouden snoeren zjn getooid.Landbouw
en njverheid bevinden er xich op een zeer
lagen trap;niettemin heerschtermeerwelvaart
dan op de overige lbnische eilandel
z,daarhet

wegenszjneligging veelbezoek vanreizigers

ontvangt. Het omvat,behalve de evenzoo genoemde hoofdstad, de stad Korachiana, het
vlek Strongilien een 100-taldorpen.Hetwordt

reeds door Ilomernsvermeld alshetrjk van
koning Aleinoiis, doch men vindt er geene
overbljfselen der Oudheid.
De evenzoo genoemde l
toqfdstad ligtaan het

Kanaal,hetwelk heteilandvanAlbaniëscheidt,

en was te voren sterk bevestigd,doeh zj is
volgens de Overeenkomst, waarbj het eiland
in 1864 aan Griekenlandwerd atkestaan,met
uitzondering derCitadèl,van hare vestingwerCoreopsis L.is de naam van een plan- ken beroofd.Zj verhett zich aan den voet

tengeslacht uit de familiederZaâmgesteldbloe- van een half-cirkelvormig voorgebergte, dat
migen (Compositae);hetonderscheidtzichdoor door eene gracht tel'breedte van 80 Ned.el
een dubbel,veelbladig omwindselen zamen- van het eiland gescheiden is.De haven is er
gedruktevruchten.Desoortengroejenvooralin 15 Ned. el diep en zeer veilig,doch de stad
Noord-Amerika,en sommige zjn ook in 0ns heeft weinig merkwaardigs. De huizen, in

w erelddeel als sierplanten bekend, zooals C. Yeneti
aanschen trant yebouwd,zjn erveelal
yrandmora A
SI:/Jmet een gesleufden, onbe- van bogen voorzien,dle een overdekten galzg

haarden stengelter hoogte van 1 Ned.el,on- vormen, en aan de oostzjde der stad,in de
gesteelde, aan den voetgewim perde bladeren nabjheid van een fkaaipark ,verheftzich het
prachtig paleis van den voormaligen Britschen
en zeerfraaje,gele bloemen.
Corfu of Cor
foe, bj de Ouden onderden lord-oppercommissaris.Men heetter een G.K.
naam van Corcyra ofKerkyrabekend,hetnoor- en R.K .bisschop,benevenseene universiteit,

deljksteenaanzienljkstederIonischeeilanden, die in 1819 doorlord G'
silford gestichte1lin
ligtbj hetKanaalvan Otrantoaan dekustvan 1824 geopend werd;voortseene boekerjmet

Albanië en is van deze gescheiden door het 30000 deelen,een lycéum ,eenigegenootschapKn,
naal van Corfu.Het is om streeks 9 geogr. pen,een grootaantal- meerendeelsGrieksche
mjllangen4 breed,enbeziteeneoppervlakte - kerken,en 25000 inwoners,vooralnakom evan 12,93 D geogr.mjl.Het is 20 geogr. lingenvanVenetianen en Engelschen.Dehandel

mjlvan dezuidoostkustvan Italiëen1çeogr. is er zeer levendig,doch grootendeels in de
mjlvap dekustvanTurkje(Albanië,elaleet handen der Israëlleten,welke eene afzonderJanina) verwjderd.De bodem iseroverhet ljke wjk bewonen,diedesnachtsafgesloten
geheel bergachtig,daarer 2 meridiaan-ketens wordt.Een paar belangrjke vlekken)wier
met toppen van 700 t0t1150 Ned.eloverheen
loopen. In de rotsachtige kust vindtmen een

aantalbaajen;voortszjnderotsenermeestal

inwoners zeer in karakter verschillen,vormen
erde voorsteden.

HeteilandCorfuheetteaanvankeljkDeepane,

naakt en dor,en alleen in de mildbesproeide daarna Pltœakia en eindeljk Coroyra.Bj de
dalen vindt m en er eenige vruchtbaarheid. scheuring van het Romeinsche rjk werd het

Hetnoordeljk gedeeltevan heteilandismeer aan het oosteljk gedeelte toegevoegd, en in

vlak en zeer vruchtbaar,hoewelmen er 00k de llde eeuw t0t2-m aal t0e door de N 00rheidevelden en luchtverpestendem oerassenaan- mannen veroverd. D e eilalzders wisten echter

trett.De voornaamste voortbrengselen zjn er het Noordsche Juk afte werpen, en bj de
o
ljven,oranle-ajpels,citroenen,vjgen,St.Jans- verdeeling van het Byzantjnsche rjk werd
brood, vlas, zpde,honig en watm aïs,maar het eiland aan Venetië toegekend.Nadat het
dit lnqtste geenszins in toereikende hoeveel- vervolgens onder de bescherming van Napels
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had gestaan? kwam het in 1385 weder aan
Corinthe, in het Grieksch Kotûntl
tos,de
de Venetiaansche Republiek, en deze kocht aanzienljkste koopstad van oud-Griekenland,
het in 1401 van Napels.Toen werd het,als was haren bloeivooralverschuldigd aan hare
een bolwerk tegen de Turken,zeerversterkt. gunstige ligging op de land-engte, die haren
Deze deden erln 1536eenelanding met50000 naam draagt,zoodat zt
jtusschen 2 zeeën man, trokken er verwoestend rOnd en bele- de Golf van Corinthe en die van Saron gerden de Citadèl, doch moesten na verloop methare3uitmuntendehavensdebrugvormde,
van 8 dagen het beleg opbreken.In 1716 be- die den Peloponnésus metNoord-Griekenland
proefden zj nogmaalseenelanding,dochwer- (zkttica)verbond.Tevenswaren diebeidezeeën
dendoorden dayperengraafîkhltlenbltry,wiens door een breeden weg den Dioikos- verstandbeeld zich m de stad Corfu verheft,met eenigd,zoodatmen koopwaren en zelfs kleine
kracht teruggewezen. Sedert 1797 deelt het schepen daarlangs vervoeren kon. De stad
eilandinhet10tderIoniselteeilanden(ziealdaar). zelve was gelegen Op een eFen terrasaan den

Coriandrum L.isdenaam vaneenqlan- noordeljken voetvan eene steile rots,wier
kruin met een acrôpolis (Acrocorinthusl,eene
(Umbellit
brae); het onderseheidt zich door sterke vesting en den sleutel van het Schiereen s-tandigen kelkzoom , omgekeerd-eironde eiland, was gekroond.Men meent, dat zj
bloembladen enonbehaardevruchten.Deeenige aanvankeljk den naam van Ephyra droeg,
tengeslacht uitde familiederSchermbloemlgen

soort is 0. satirum L.,een zomergew asm et
witte bloemen,datin het zuidell van Etlropa
in het wild groeiten in het midden van 0ns
werelddeel alsook Op Java t0t de kweekplanten behoort. De plant heeft een onaangenam en, bedwelm enden reuk , en het zaad,

doch dat deze weldra doordien van Korinthos
vervangen werd. Volksverhuizingen uit Dorië

bragten haarOnderdeheerschappj vanvorsten
uithetgeslachtderHeraclieden,endaarnakwam

zj onder het bestuur van het geslacht der
Bacchiaden.In dien tjd zond zj reedsvolkkorianderzaad genaamd, een specerjachtigen plahtingen uitnaarKerkyra.(0orfu)en n=r
geuren een zoeten sm aak.H etislicht-blaauw , Syracuse Op Sicilië (734 vöörChr.).Na het
geel Of w it, Z00 groot als peperkorrels en verdrjven derBacchiaden(655vöörChr.)nam
gegroefd, en m en gebruikt het Om geur te
geven aan gebak.O0k bevat het0en0 aethérische olie, die ett
nigzins met terpentjnolie
overeenkomt en bj het stoken van likeuren
Februikt Nvordt.Het werkt prikkelend op de
lngewanden en bevordert de spjsvertering,
doch veroorzaaktin grootehoeveelheid duize-

Cypselus eralstyran de teugelsvanhetbewind

in handen.Zoowelhj alszjn zoon enopvolgez
'Perianderhebbentalrjke koloniëngesticht
en vele handelsbetrekkingen aangeknoopt,

waardoor de bloeiderstad aanmerkeljk toenam.O0k bevorderdenzjkunstennjverheid,
vooral bouwktlnst (zie onder dit woord) en

ligheid en bedwelming.Hetwordt00k welbj scheepsbouw.NadatPsammetie'us,de zoon van
biergevoegdenverhoogtzjnedronkenmakende Peronder, verdreven was (581 vôôr Chr.
),
eigenschap. Het gewas vereiseht een vetten, werd er een aristocratisch beheex ingevoerd,
zuiveren,lossen grond;men zaaithetvroegin en Corinthe trad t0e t0thet verbond der Pehet voorjaar, en het bloeitin Junj.Ishet loponnésische Staten onder de hegemonie van
zaad nagenoeg rjp,dan oogstmen hetop de Sparta. De bevolking nam sterk t0e;en de
toevloed van vreemdelingen vermeerderde
wjze van koolzaad.
Coriaria L. is de naam van een planten- zooweldoor den handelalsdoor de beroemde
geslacht uit de familie der Rutaceën.Het on- Isthmische spelen, zoodat tevens de weelde
derscheidtzichdooreen klokvormig,lo-spletig er meer dan ergens haren zetel opsloeg.De
bloemdek en ongeljkslachtige bloemen (man- Corinthische oorlûg tusschen de Spam nen en
neljke met 10 meeldraden en vrouweljkemet deverbondene Thebanen,Atheners,Corinthers

5priemvormigestampers).Hetomvatheesters en Argivers (394- 387) berokkende haar wèl

m et vierkante,tegenoverstaandetakkenjenkel- aanzienljke verliezen, doch zj kwam deze
voudige bladeren en in trossen geplaatstebloe- spoedig weêr te boven.Drukkender was voor

men.Van de soortennoemenw'
ljC.myrtjfolo

r., een heester, die ter hoogte van 11/at0t
Q Ned.el in het zuiden van Europa en in het
noorden van Afrika groeit,en w aarvan alde
deelen e0l1 bedw elm end vergif bevatten en
tevensw egens hun looistof-gehaltetotbereiding
van leder gebruikt worden,- 0.narmentosa
F@r,sJ.,die ietshoogerwordt,inNieuw-zeeland
groeit en vergiftige zaden oplevert, hoewel
de bessen er doorde inboorlingen woxden uitg0Z0g0n, -- en C. nepalensis TIQ IJ-, die
in Oost-lndië gevonden Nvordt en niet ver.

giftig qchjnttewezen.
Corlnna,eeneschooneGriekschedichteres,
die zelfs Plndarus t0t vjfmaal t0e in den
dichterljken kampstrjd overwon,werd geboxen te Tanagra in Boeotië omstreekshetjaar
500 vö6r Chr.Van hare gedichten zjnslechts
eenige fragmenten bewaard gebleven.

haardeopperheerschappjvanMacedonië,welke

haarnoodzaakte,om eeneM acedonischebezetting in den Acrocorinthus op te nem en;doch
O0k deze werd verdreven,enCorintheherkreeg
door toetreding t0t het Achaeïsch Verbond

haren staatkundigen invloed.Zj vervuldedan

0
ok eene belangrjke r0lin den 0orlog teyen
Rome, doch deze had later hare verwoestlng
door den Romeinschen consul M '
ammius ten

gevolge (146 vöör Chr.). Langer dan eene

eeuw waszjenkeleen yuinhoop;toenstichtte
Caesar aldaar de Romelnsche kolonie Laus

Julia Corinthus (44 vöör Chr.),die Onder de

Keizerseenigermate opklom t0tden voormaligen glans en eene der eerste plaatsen in Grie-

kenlandwerd,waareeneChristeljkeGemeente
ontstond (zie onder Panlust.In de laatste
eeuwen vöör en in de eerste na den aanvang

der middeleeuwen had zj veel te ljden van
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de invallen van Barbaarsche volkeren in den veroverde onderscheideneRomeinsche koloniën
Peloponnésus. In weerwil van deze rampen, 0n noodzaakte de Latjnen,Om zich aan de
van den druk derTurksche heerschappj,van zjde der Volscers te scharen.Daarna naderde

deverwoestingen van denbevrjdingsoorlogen
1858- ,verheftzjzichsteedsOpdealoudeplek,
doch thans a1seen armocdig stadjemet4000
inwoners.Menvermeldt,datzjerinharenNoeitjd omstreeks300000 bezat.Harehavenszjn
thansinmoerassen herschapen,doch deAcrocorinthusbljftn0galtjdeenebelangrjkevesting.
van herhaalde aardbevingen - zelfslzog in

W eleer gaf men den naam van Corintltisclt

hj Rpmemetzjn lt
ageren deed erdeakkers
derPlebéjersverwoesten.DeSenaat,hierdoor
in de engte gebragt,liethem door5Oud-consuls

het besluit overreiken,waarbj hj als R0meinsch burgerin zjneregten hersteld werd.
Hi
j eischte echter o0k de teruggave van alle
landen,die aan de Volscers ontnomen w aren,
benevens de terugroeping van allc ballingen,
die t0t zjne aanhangers behoorden, en verleende een bedenktjd van 33 dagen.op den
3lsten dag verseheen een gezantschap van 10
Senatoren, maar Coriolan'
us wilde niets van
zjne eischen laten Varell, - Op den 32sten
kwamen de pl.iesters,doch ook hun aanzoek

a*J: (aes corinthium)aan een metaalmengsel
van goud,zilver en koper,ofvolgensanderen
aan zeer;jn koper,waarvanvazen,standbeelden enz.vorvaardigd werden.De vermelding,
dat men ditheteerstbj deverwoesting van
Corinthe,wegenshetdaarbj zamengesmolten was vruchteloos,- en eindeljk verschenen
goud,zilveren koper,zotlontdekthebben,is op den laatsten dag de aanzienljksteRomeinlwellmetzjnegrjze moederTretl
tria
een sprookje,datbjPlini'
ltnenI'lor'
l
tsgevon- schevrot
den wordt;hetCorinthisch ertswasveelvroe- en zjne echtgenoote Volnmniaaan hethoottl.
ger bekend.
Door de tranen zjner moederbewogen,riep
Corintl
te is o0k de naam van eene kleine, hi
j tlit Gi
j hebt tt
lsschen ht
tt vaderland en
maarbelangrjkestadindenNoord-Amerikaan- uw en zoon gekozen;ik keer nimm er tertlg!''
schen Staat Mississippi. Zj is vooralmerk- en hj deeddeVolscersachterwaartstrekken.
waardig als hetvereenigingspuntvan 2groote Men vermeldt, dat hj :aarop tel
-stond door/
spoorwegen,van welke de e
'én Memphis met dezeis Omgebragt,alsook dathj zitrhzelven
Charleston,Richmond enz.,en de anderNew- t
lool' veryif gedood heeft;een en ander is
Orleans en Mobile metde noordeljke Staten echter mnlder waaxsolljnljk dan het berigt
abins, dat hj in hoogen ouderdom als
verbindt.Zj wasdan 00k in 1862hetsteun- van I'
punt der Verbondene Zuideljke legers van balling'gestorven is.
Joltnston en Bealtreyard.Nadat de Geunieërden
Coris L. noemt men een plantengeslacht
in April van dat Jaar onder Grantin hare uitdefàmilied0rPrimulaceën;hetomvatslechts
;.,een
nabjheid een slag hadden geleverd, rllkten ééne soort,nanleljk 0.monspeliensisJ.
laatstgenoemden onderhetopperbevelvanKallck naarCorinthe,streden ervoorspoedig tegen
de Geconfedereerden, en namen den 3osten
Mei de stad in bezit. In hetdaarop volgend

half-heester, die in het zuiden van Europa
groeit. Deze plant heeft et
ln hotltigen wortel
0n bereikt de hoogte van ruim 1 Ned. el.

HaarOpgaandestengeldraagtOngesteelde,ljnnajaar werden er de Geconfbdereerden onder vormige bladeren en roodachtig-paarse bloePrice nogmaals door de Noordeljken onder men.Ztlheelteen speeerj-achtigenj'
eureneen
Onaangenamen smaak,endebladerrjke takken
Rosencfansgeslagen.
Corlolano is de naam van eene Duitsche zjn onder den naalll Vall
Coreos âls
kunstenaarsfamilie,die eigenljk Lederer heet- een geneeslniddeltegen syphilisaanbevolen.
ten. Daartoe behooren: Cristoforo,een uitste-

Corispermum L.,zie Cieszaad.

kend houtgraveur, die in 1540 geboren w erd
Cork , hetgrootste graafschap derIersehe
en zich in 1560 te Venetië vestigde,- Bar- provincie M unster,grenstten oosten aan W atolomeo, desgeljks een hoogst verdiensteljk terfbrd,ten noorden aan Lim erick,ten westen
houtgraveur,een leerling van zjn vader,van aan Kerry e1z ten .ztliden aan zee,w aar de

de Ccercccien van Git
foReni,diezjnebe- sterk gebogene kustljn (43 geogr.lnjllang)
langrjkstekunstwerken tusschen 1620 en 1650 onderscheidene veiligehavensvormt.Hetheeft
vervaardigde en door Urbanus VII t0tridder op eene Oppervlaktevan 136 EJgeogr.mjlen

benoemd werd,- en G'
ioranni .
#cffïdfl,die, n0g geen half millioen inwonei's, hoewel in
in 1596 te Bologna geboren, van Valesi'tts 1841 hun aantal dubbel zoo groot was. De
onderwjs ontving in de schilderkunst,maar bodem is er hetlvelachtig,doch de heuveltop-

vooralyitmunttea1sgraveurenin1649Overleed.
Corlolanusisdebjnaam vandenRomein.chen patriciër Cajlu (0fCnaews)Xt
zrcïf
xd,en
hj ontving dien na deveroveringvan Corioli,
eene sterlttederVolscers (493 vöörChr.).Hj
was vjandig gezind jegens de Plebéjers en

pen verrjzen er niet hooger dan Omstreeks

;00 Ned.e1.M eer dan deheli'
tvan den grond
is weide- en hooiland,en de veestapelis er

zeeraanzienljk.Hetrjk derdelfstoffenlevert
ersteenkolen,koger-en jzer-erts.Dentjverheid bepaalt er zlcllvoorts hoofdzakeljk t0t
wilde hun het uit Sicilië aangevoerde graan de vischvangst:de wolspinnerj, de lootjerj
tjdens een hongersnood onthouden,tenzj zj en de brandewjnstokerj.Hetgraafschapkiest
afstand wilden doen van het2jaartevoren 2 leden voor het Parlement, d0ellde steden
verworven tribunaat. Dientengevolge tot bal- benoemen er 6.

lingschap veroordeeld,begafhj zich naarAtfio.v T'
ullius,koningderVolscers,dieteAntium

De evenzoo genoemde l
tofdstad,dederde

stad van Ierland,is de zetelvan eellR.lfazjn verbljfhield.Hj bood zjn bjstand aan tholieken en Anglicaanschen bisschop en ligt
tegen deRomeinen)werd t0tveldheerbenoemd, aan den spoorw eg op een eiland in de Lee)
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niet ver van hare haven (Cork-harbour), ligchaam eenigemaandendaarnaaftredenmoest,
welke diep en ruim genoeg is,om de geheele zondert0t lid der SvetgevendeVergadering te

Britschemarineop tenemen.Zjteldein1831 worden gekozen.In weerwilvan zjnverzet
ruim 107000 inwoners,maarditaantalwasin tegen Lodel
nqk F'
tzpl:pzl en later tegen den
1861 t0t ruim 78000 gedaald.Negen meestal staatsstreek van dezen,word hj in At
lgt
lstus
sierljke bruggen verbinden de stad metde 1862 t0t lid van den staatsraad en in 1855
voorsteden 0P de oevers der rivier.Men vindt t0t lid van hetInstituut van Frankrjk be0r zoowel.t
kaaje,ruime alsmorsigeen enge noernd. Hj overleed te Parjs den Gden Mei
straten,22 kerken,8kloosters,Ollderscheidene 1868.Behalve een aantalvlugschritten,veelal
inrigtingen van welzadirheid,hetQt
leens-col- onder den naam van Timon, schreefhj een
lége, eene geneeskundlge school, het Cork- aantalstaatkundige el1regtsgeleerdeoystellen
Institutionmeteeneboekerj,eenesterrewacht, in het rlournaldes débats'' in de rsouvelle
,'' in den ppopulaire'' in den rBon
eenmuséum ,eenigewetenschappeljkevereeni- Minerve
,
? ,,u (
.
te ga

gingen, 2 sohotlwburgen,een circus enz.De Sens,' in den rcourrier tkançals,
p .
njverheid levert er glas, m0SS0n, lederelz zette des Tribunauxy'' en in onderscheidene
handschoenen,zeep,brandewjn,bierenz.De tjdschrilten.Voorts schreefhj:rodesnatio-

handelis er welis waar atkenomen,maar nales(1811- 1813)'1, mEtudessm'lesgrateurs
nogaltjdaanzienljk.DeBritschelnarinewordt parlementaires(1843- 1844,lodeuitgavel'',
er voor een groot deel van levensmicldelen ClLivre des oratet
lrs, (1843 1844, 14de uitvoorzien en vele koopvaardjschepen desge- gavel'',devoll
tsschritten pDialoguesdemaître
ljlts.- Men vermeldt,datdezestadgesticht Piexre (184% 6deuitgavel''en pEntretiensde
is in de 6de eeuw.In de 9de eeuw vestigden village (184r
t
-,8ste uitgavel'', en eindeljk
er zich de Denen en bleven ertotin de llde. Le t
lroit de tonlzagee1
zAlgérie(18G0)''.
In 1170 stapten de Engelschen f)1.aan land,
Corm ontaigne (L0l
1is de), een Fransch
om zich van Ierland meester te maken, en

genelual en directaur van tbrtiicatiën in L0-

destadverzette zich laterbtjherllaling tegen tharingen enz., werd geboren in 1695, trad
de Engelsche heerschappj. Zj ondersteunde z'eedsvroeg indienst,versterkteonderscheidene

in de dagen van H endrik TV f den kroonpre- steden,bestuurdede bttlegeringen van Philipstendent W arwiok,was onder de regéring van burg en Trarbaeh en in 1741 die van Meenen,
Elizabetlt het tooneel van Onrustige bewegin- Yperen enz. e11 overleed den 30sten Octgber

gen,wilde Jaeob'
asI nieterkennen,bood bj- 1752.Hj heeft zich alsvestingbouwktlndige
standaanJaeobus11tegen W illem III,enwerd zeer verdiensteljk gemaakt doorvergrooting
in 1690 door M arlboroltgh ingenomen.

der bolwerkshoeken en verkleining der coul'-

Corm antkn,eenezeeplaatsaandeGoud- tines,waardoor de bastionsruimerwerden,-

kust van Guinéa in het land der Fanti,was voortsdool'vergrooting derraveljnen en den
Van 1663 tOt 1807) Onder den naam van aanleg van een sterker reduit in de keel,
Nieuw-Amsterdam ,eeneNederlandschekolonie. waardoor de tlanken der bastions beter bevei.

Corm enin (Louis Marie de la Haye, ligd werden, - door den aanleg van lunet' gelegene
vicomte de),een Fransch dagbladschrjveren vormige aard-reduits met daarvOôr
1id der vertegenwoordiging,w erd geboren te grachten, enz.,zoodat hj de schepperwerd
Parjsden GdenJanuarj 1788,studeerdeinde van een nieuw stelsel van vestingbouw in
regten en bekleedde reodsvroeg aanzienljke Frankl
*jk. Intusschen is het gebleken, dat
staats-ambten. In 1814 had hj als maîtl'
o de genoemd stelselook zjneschaduwzjde heeft,
reqtlêtes zitting in den staatsraad,dooh toen daar de ianken der bastions te klein en de
Napoleon I van Elba terugkeerde,nam hj de lange faces der raveljnen te veel aan het
wjk naar Rjssel. Na de tweede Restauratie vuur blootgesteld zjn.Het geschl-iftvan Corherkreeg hj zjneplaatsin den staatsraad en zzlozldt
ggzdcnArchitecturemilitairepartlnoëcier
stond er aan de zjde der gematigd-liberale dedistlnctiont'
sHage1741)''isookopgenomenin
partj.In 1828 werd hj dool
-lletdepartement zjnepoeuvresposthumes(1806- 1809,3dln)''.
Loireten in 1830doorhetdepartementOrléans
Corm oraan (Phalacrocorax L.) of aalnaar de Kamervan Afgevaardigden gezonden,

enhjlegdp toen zjnebetrekkingindenstaatsraad neder, om zich vrjer te kunnen bewegen. Na de Julj-revolutie weigerde hj aan
Lodewi
jk .
PMR'.
: den eed van trouw ,omdat
naar zjn gevoelen de geheele natie overde
verwisseling van vorstenhuisbeslissen m oest.
Vervolgenswerdhjdool'hetdepartementAin
t0tvertegenwoordigergekozen,en hj jverde
met beradenheid vool'de belangen desvolks.

Na de Februarj-revoltltie van 1848 nam hj

voor het departement Seine zitting in de N ationale Vergadering en werd er t0t vicepresident gekozen.Als voorzittel'van de com -

missie t0t het Ontweqen eener grondwet
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maaktehj zichzeerverdlensteljk,enhjwerd

t0t 1id van den staatsraad benoemd,hoowel

hj bj de regelmatige vernieuwing van dat
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CORNARO- CORNEILLE.

ncholveL'is de naam van een vogelgeslachtuit Eene algemeene bewondering viel hem ten
de orde der zwemvogels en de làm ilie der deel,behalve van de zjde van den cardinaal
.

Pelekanen(Pelecanidae);hetonderscheidtzich Rieltelien,diedoorde Fransche Académie bj
door een regten,zamengedrtlkten snavelmet monde van Cltapelain een mingunstig oordeel
eene kromm e punt,dooreen kleinen keelzak, Over dat treurspeldeed tlitspreken.Glansrjk
afgeronden langen staart, naakte pooten en wederlegde Corneille in zjne rHoraces''het
groote roeivoeten,zooalsereen in bjgaande verwjt,dathethem aan scheppendvermogen
igutlr is voorgesteld.Men heeftin Europa 3
soorten,en 2 van deze komen in 0ns Vaderland voor. Daartoe behoort deyetcone ctyrvloraan,tevensaal&eeltolrer,seltollevaar en zeeraa.f

ontbrak.Vele Fransche kunstregters beschou-

wen pcinna (1639)''alszjn meesterstuk,terwjlanderen aan rpolyeucte''dien rang toekennen.Daarnaschreefhj:pLamortdeP0mgenaamd (Ph.carbo L.
),die ook bj 0nsge- pée'') die niet van gezwollenheid is vrj te
zellig in de boomen nestelt.
pleiten, en rLe Menteur (1642)''naar een
Cornaro is de naam van een patricisch bljspel van Pedro de Wpzcd.Nadat hj vergeslachtinVenetië.Daartoebehoorden:M arco, volgens eenige andere tooneelstukken in het

beroemd wegens zjnewelsprekendheid en in lichtyezonden had en éénvan dezezjnever1368 t0tdoge g6kozen,- zjne kleindochter wachtlngen teleurstelde, zocht hj troostin
Caterina,geboren in 1454,enin 1468gehuwd

letterkundigewerkzaamheden vananderenaard;

metLusiynan,koning van Cyprus,die 5Jaar hj vertaalde nameljk het boek van Tltomas
later Overleed,waarna zj afstand deed van tx KempispDe im itatione Christi''in Fransche
den troon ten voordeele der Repllbliek,en in verzen.Na verloop van 6Jaarkeerdehjech1510 te Asolo stierf, - Ludorieo,geboren ter t0t den tooneelarbeid terug,doch zjne
in 1467, die t0t aan zjn40stejaareen l0s- stukken waren weinig geschikt, om hem op
bandig leven leidde,toen t0tinkeerkwam en dehoogte te houden van zjn vroegerenroem.
den ouderdom van 100 jaren bereikte;zjne In 1647 was hj lid geworden derFransche
Discorsidellavita sobria(1558)9'zjnbjher- Académiejen hj overleed den lsten odober
haling gedrtlkten in onderscheidenetalenover- 1684.Zjne beste stukken worden 00k thans
gezet, - Giocanni1,die van 1625 t0t 1629 n0g opgevoerd,zoodat hj den eernaam van
doge van Venetië was?- Imeretia Elen@ Opr- !hle grand''wel degeljk bljfthandhaven,al
naro Tlcpwit
z, die z0'ö schitterde door hare ls op den stjven vorm ,waarin hj hettreurgeleerdheid,dat de faculteitderwjsbegeerte spelgekluisterd heeft,nietweiniq afte dinte Padua haar eershalve het doctors-diplema gen.T0tde besteuitgaven van zjne tooneelterhand stelde;toen zj in 1684 op 38jarigen spelen - 33 in getal - behooren (lie van
leeftjd Overleed,was zj lid van een groot Voltaire(1764,12 d1nin kwartoenin prachaantal genootschappen, hoewel hare popere tigen vorm verschenen bj I'
irmin Di#pf in
(1688)''dien roem niet regtvaardigen, en 1796),- dievanRenouard(1817,12dln),Gioranmi ff,die in 1709 t0tdoge werd geko- die van Didot en Lfèvre (1854-1855, 12
zen en het Verdrag van Passarowicz onder- dln),- en dievan Tasel
tevean (1857- 1862,
teekende,waarbj Venetiëbjnaalzjne bezit- 7dln).T0tzjnelevensbeschrjversbehoortook
A izot(1852).
tingen in den Levant aan Turkje afstond.
Thomas Corneille,een broedervan denv0orCorneille. Onder dezen naam vermel-

den wj:
Pi
rre
lle,we
denrdscheppervan hetFransch
eet
reurCor
spene
l.iHj
geboren den GdenJunj
1606 te Rouen,studeerde in de regten,doch
bragtreeds in 1625 zjn eerste stuktpMelite'',
ten tooneele, hetwelk met bjval ontvangen

gaande en m et dezen steeds door de innigste

broederliefde verbonden.Hj werd geboren te
Rouen den zosten Augustus 1625,vervaardigde

reedsalsschoolknaap een bljspelinLatjnsche
verzen,hetwelk de eer der opvoering werd
waardig gekeurd en zag zich voorts door den
roem van zjn broeder opgewekt, om eene

werd. W eldra volgden nu cclitandre''t rLa
Vellve'',pLa galerie du palais'',pLasuivante'', dergeljke loopbaan te betreden.Zjn bljspel
en pLa ylace royale (1635)'1 diezoozeerde DLes engagem entsdu hasard'')naar Calderon,
goedkeurlng wegdroegen van het publiek,dat vond bjval:en hj leverdeeen 42-taltooneeler voor de opvoering dier stukken een afzon- stukken,dle thans nagenoeg vergeten zjn,

derljk tooneelgezelsckap ontstond.O0k Ver- hoewel zjne treurspelen rTimocrate'' en
scheen in dien tjd zjne beroemdepMédée''. DCamma et Pyrrhus''geruimen tjd werden

De cardinaalRohelieu had dichters in dienst, toeye
juicht. Voorts vermelden wj van hem
welke tooneelstukken naar zjne aanwjzing ,
1Stllicon (1660)'')hetbljspelptz'
inconnu'')en
bewerltten, en o0k aan Corneille werd iets vooralrAriane(1672)''en pLecomted'
Essex

dergeljksopyedragen.Daarhjechterdekunst
van vlejennletverstondentezelfstandigwas,
om zichgeene wjzigingen in dehem voorgelegde plannen te veroorloven,verloorhj de

(1678)'',welketwee laatstelangophetrépertoirezjngebleven.In 1685werdhjdeplaatsvervanger van zjn broeder in de Fransche

Académie,werktemedeaanhaarwoordenboek,

gunstvan dien invloedrjken staatsman en be- en schreefvervolgens rDictionnaire pour sergaf zich naar Rouen,alwaar Cltalon,de v0or- vir de supplément au dictionnaire de l'Acamalige secretaris van M aria & i M edicihem démie française (1694,nieuweuitgave1732)'',
den raad gaf,om zich bj het treurspeltebe- en een yDictionnaire universel géographique
palen. Om Spaansche treurspelen te kunnen et historlque (1708, 3 dln)''
, den grondslag
lezen, oefende Corneille zich in de Spaansche der latere rEncyclopédie''.Hj genoot wegens
tM l,en weldragafhjdenrcid''in hetlicht. zjn opgerulmden en geestigen omgangen we-
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sz.,een verdiensteljk Nedergenszjnetlitmuntendehoedanigheden dealge- Jaoob Oprgzlï.
hilder.Hj werd geboren te oostmeene achting,werd op gevorderden leeftjd landsch se,
blind, en overleed te Andelys den 8sten De- Zaandam in de 2de helfl der 15de eeuw en
cember 1709.
woonde te Amsterdam , waar hj de oude
Cornelia, eene edele Romeinsche vrouw , Kerk met thaje stultken versierde, welke
was de dochter van Pîtbli'
asScèit
?Afriean'
tbs dool'de beeldstormers vernield zjn.In 1522
en gehuwd met Tiberiqs 'Sezzerozll: Graeohns, schilderdehj plletoordeel''in deGrooteKerk
die in 17; en 163 vôôr Chr.consulen in 169 te Hool'
n, en men heeft op het Koninkljk
censor was. Hare dochter k%empronia was ge- paleis te Amsterdam van hem een stuk met
huwdmetP'
abli'
tbss'
cèïpAfrieanl
u dejongere, 16 handboogschutters elz met het jaarmerk
en harezonen waren Tiberi'
asen Cajlts&zz
l- 1553.0ok ishet bekend,dat hj een groot
roni'us Grlcc/l'lf,s, beide m et r00m bekend. aantalhoutgravuresvervaardigdheeft.- Zjn
Toen eene rjk metedelgesteentegetooideR0- zoon Dù-k,desgeljkseen bekwaam schilder,
meinsche VrOIIW hare Juw eelen begeerde te overleed in 1567.
zien)Tieeszj Op hare kinderen.Cieeroroemt
Jan Op'
rleliv
sz., naar zjne yeboorteplaats
den keurigen stjlharer brieven,doch de 2, Jan Cornel'
isz.W(
/
z genaamd.Zle onder Baz.
diewj metharen naam bezitten,zjnhoogst- rends
T
GJ
J
:
Z
?
I
Co
rne
l
i
s
z
.,zie Dvirenbode.
waarschjnljk onecht.
Cornelius. Onder dezen naam vermelCornelisz. onder dezen naam vermelden wj:
den wj:
Arnoldus of Arent Cornelisz., een Neder-

landschGodgeleerde.Hj werdgeborenteDelft
in 1547,studeerde buiten 'slands, en w erd
daarna predikant te Delft,waarhj den 5den
Junj 1605 overleed.Hj waseen geleerd en
welsprekend man, die tevens uitmuntte door

Andreas CtF?'
ZI:JI.
9,afkomstig uit Stavorenj
organist in de kerk te Harlingen en aldaar

overleden in 1589. Acht jaar na zjn dood
verscheen de bekende rchroniicke ende warachtige Beschrjvinge van Vrieslant, beginnende nae des W erelts Scheppinge met den

yl'
oote bescheidenheid.In 1581bekleeddehj jare 3070,ende deurende vool't t0t na de
ln desynode teMiddelburghetvoorzitterschap, gheboorte Christi 1565. Eerst door ockam
voortswashj lid van onderscheidene eem Scharlensem zeer vljtelik bjeen yheteekent)
volle commissiën, werkte met Aldeyonde en

ende andermaeldoor Johannem Vlltarp weder

van den boom etende'', - mD e bruiloftvan
Peleus en Thetis'', enz. O0k vindt men op

sehillendedeelendernatuurkundigew etensehap.

Helmiolti'
as aan de vertaling des Bjbels,en vernieut ende verbetert, alsnu ook ten derde
schreef,behalve leerredenen enz.,rltesyonsio mael dool- Andream Cornelium Stavriensem
ad argtlmenta quaedam Bezae et Calvlni ex seer neersteljk en getrouwelik geschiet is
tractatu de praedestinatione in Cap. IX ad (1597 tblio,en 1742 kwartol''.Het bestaan
Romanos''.
der eerste2 bewerkersisdoorvelen in twjCornelis Oornelisz.,eenverdiensteljkNedem fel getrokken. Zeker is het echter, dat Anll,
s,die een ongeletterd man was,
landsch schilder.Hjwerd geborenteHaarlem dreas Oorzkyli'
in 1562,Oefende zieh aldaar onder de leiding eell handschriftheeft gebruikt, waaraan hj
van Aertzen en begafzich op l7jarigen leetl de eerste 3 boeken dezer ltroniek ontleende.
tjdnaarBrabantenFrankrtlk.Latervestigde Voorts heeft hj gebruik gemaakt van overhj zieh in zjne geboorteplaatsen stichtte er leveringen en volksverhalen en tevens zjn
metKarel.
t
wzlM ander eeneschilders-académie. werk met vele bjgeloovige ongerjmdheden
Hj overleed in 1638.Hj wordtevenzeerge- Opgesierd.
vùt
lt
sfit
z3âCornelins,een verdiensteljk
roemd om de stoutheid van zjnepenseelbe- Kaâ-lk
handeling a1s om de bevalligheid van zjne Duitsch natuurkundige.Hj werd geboren den
beelden en de schoonheid van zjn koloriet. 14den November1819 teRonshausen in NederMen vindt zjne doeken in devrrzamelingen Hessen,studeerde te Göttingen en teMarburg
te MTeenen en te D resden,zooalsqpDe Kilz- en vestigde zich in 1851 alsprivaatdocentte
derm oord te Bethlehem'' - rAdam en Eva, Halle,waar hj voorlezingen hield oververHj schreef onder anderen: pversuch einer
het stadhuis te Haarlem van hem het fraatje theoretischen Ableitung der eledrisehen und
,- prheostuk mBroeder Cornelis met een meisje''.- magnetischenErscheinungen(1854)':
ZjnbroederHendrikreisdeinItaliëenSpanje, rie des Sehens und râum lichen Vorstellens
en heeft eenige zeestukken en landschappen u. s. w. (1861)'',- rGrundziige einer Molevervaardigd.
cularphysik (1866)'', - rueber die BedeuJacob Corzlelïdz., o0k Jaeob 'rtzzl Dalen ge- tung des Causalprincips in der Naturwissen-

naamd.HjwerdgeborenteRotterdam in 1608, schatt (1867)'',- rGrundrisz der physikaen was een uitstekend heelkundige en tevens
leeraar der W aterlandsche Doopsgezinden te
Am sterdam . Zich door een scherpzinnig 001.
deel onderscheidend, nam hj deel aan de
veelvuldige kerktwisten van die dagen en
schreef, behalve leerredenen enz.,rGrondslag

lischen Georraphie (1868, 3de uitgavel''-

en )yueber dle Entstehung der W eltu.s.w.

(18t(),,.

Peter 'ttps Corneli'us,een uitstekend Duitsch

schilder.Hj werd geboren teDiisseldorfden
z3sten September 17832 ontving aldaar zjne

der Godsaligheit (1650)99, - rondersel en Opleiding en onderscheldde zich reeds op 19CieraetvandeGodtsaligevrouwenenz.(1652)'', jarigen leeftjddooreenetkaatjemutlrschildering
en pspiegel der dischgenooten Christienz. in eene kerk te Neusz,waarna hj zjnroem
verhoogde d00r eene reeks van teekeningen
(1662)''.Hj overleed in 1663.
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voor den gFaust''van Götlteen eene vool-het

liaansch schrjver, werd geboren den 28sten
rNibelungenlied''.In 1811 begafhj zichnaar Februarj 1742te Orzi-Nuovi in hetlandvan
Rome,bestudeerde ermet Orek'beek enanderen
de stukken der oude meesters en verkreeg

Brescia, studeerde te Milaan in de regten en
werd lid van de Académie der pTrasformati''.

doortalrjkebestellingendeschoonstegelegen- Op zo-jarigen leeftjd keerdehj naarBrescia
heid,om zjno l
trachtenteontwikkelen.Voor terug,waar hj zjne talenten aan defkaaje

de villa van den Prtlissischen consulgeneraal letterenwjdde.Hjschreefdent
ekstderOyera's
Bartltoldyvervaardigdehj 2prachtigecartons, L'inganno felice''- en pIlmatrimonlo setafereelen uitdegeschiedenisvan Jozqfvoor- greto'' - de treurspelen pDe Decemviri''stellende, en dientengevolge werd hem 0p- en nDarius in Babylon'' werd 1id en later
gedragen, om de villa van den m archese voorzittervan deMaatschappjvan landbouw
a'
Hàssintimet tooneelen,aan Italiaansclle dich- en schreefonderscheidene verhandelingen over
tersontleend,teversieren.lteedshadhjzjne landbouwkundige onderwerpen. Na den inval
teekeningen naar de pD ivina commedia''van derFranschenbeltleeddehjregterljkebetrekDantegereed,toen deltroonprinsLodewljkran kingen, was gedurende het bestaan der CisWeoprdz
lhem in 1819 naarMi
iilchen riey,ter- Alpjnsche Republiek lid en vervolgensvoorwjl hem tevens het besttlur der Schllders- zitter van hetH0fvan Cassatie,voortsmedeacadémie te Diisseldorf werd toevertrouwd. werker aan hetwetboek voo1'hetKoningrjk

BjafWisselingvertoefdehjopdiebeideplaat- Italië en afkevaardigde naar het provinciaal
sen,bj zjne togten steedsvergezeldvan een congrès te Milaan.In 1807 keerde hj naar
aantalleerlingen,die zich vooralin hett'resco- Brescia terug,waar hj lid werd van heth0f
schilderen zochten tebekwamen.In 1825werd

van appèl en den 7den November 1813 over-

hj diredeur der Schilders-académie te Mi
in- leed,nadat hj zjne belangrgke geschiedenis
chen,en hj besteedde eeno reeksvan jaren der Italiaansche letterkunde, onder den titel
aan reusachtigekunstgewrochlen,die hem een pTsecolidella letteraturaitaliana(1809- 1813,
Onvergankeljken roem hebbenbezorgd,zooals 9 dln)voltooid had.
de groote lkesco-schilderstukken in de zalen
Cornus L.,zieKœmoelie.
van de Glyptotheek,aan de GriekschegodenCornwallis, het zuidwesteljkste graafs
c
hap
van Engeland, grenst ten oosten aan
leeren heldensageontleend en naarzjnecartonsgedeelteljk doorhem zelven,gedeelteljk Devon en voor 'toverigeaan den Atlantisc,hen
doorzjl
leleerlingenbewerkt.Prachtiyisvooral Oceaan.Zjnesterk ingesnedenekusten strekde zaal met tafereelen uit den Trolaanschen ken metde kapenLizard (meteenvuurtorell)
oorlog. Vermeldenswaardig zjn voorts zjne en Landsend in zee uit.Hetis,evenals het
tafereelen uit de geschiedtlnis van het Chris- tegenoverliggend Bretagne,eenberg-enheuveltendom ? op de murcn en het gewelfvan de achtig gew est, waar Devonische kalksteen,
Lodewjks-kerk teXiinchen.Sommigevan de granieten trapp zich terhoogte van ruim 400
hiertoe bestemde cartons vervaardigde hj te Ned. el verhefen. Langs de kust is het kli-

Rome, werwaarts hj in 1835 was terugge- maat zeer zacht,zoodat zuideljke gewassen
keerd.00k leverdehjteekeningenvoortkesco- er den w inter in de open luchtverduren,en
schilderjen in den col
-ridorvandePinacotheek, de dalen zjn er ongemeen vruchtbaar.Dekale
w elke de geschiedenis voorstellen van de bergvlakten zjn er voor landbouw en veenieuwere kunst.In 1841 riep de Koning van

teelt weinig geschikt,doeh destekostbaarder

Pmzissen hem naar Berljn.Eene schilderj in zjn er de schatten van den bodem, zoodat
olieverf, toen door hem vervaardigd, vond een vi
erde derbevolking er bezirheid vindt
niet zooveelbjvala1s de reeks van heerljke in de mjnen. Deze level'
en er t1n,koper,
cartons,voor het Campo Santoaldaarbestemd. l0od, zilver, zink, jzer, nikkel,arsénicum,
Die cartons,Bjbelsche tafereelen bevattend, porselein-aardeenz.O0ltde visscherj isereen
zjn door Tl
tt
iter in plaat gebragt.In 1853 belangrjke tak van njverheid.Hetgraafschap
ging hj weder naar Rome,doch keerde in teltop 64 EIgeogr.mjlenOngeveer370000in1859 te Berljn terug,waar hj den 6den Mei woners, en de hoofdstad is Bodmin,meton1867Overleed.A1zjne kunstwerkengetuigen geveer 5000 inwoners in een bekoorljk da1
van zjne rjke, dichterljke tànàsie,terwjl aan den spoorweg gelegen.Voortsheeft men
hj tevens smaak en zelfbeheersching genoeg er te Falmouth een der beste havensvanEnbezat,om steeds de w etten der kunstte eer- geland.Een gedeelte van hetgraafschap isals
biedigen.
hertogdom Cornwallis het eigendom van den

Cornet,van hetSpaanseh
,e woord corneta prins'
van TIQJJù'.Aanvankeljk vormdeheteen
(ruitervaandel) afkomstig,noemdemen voor- onafhankeljk gebied,maarwerd in 823aan
heen den jongsten oëcier van een escadron) Engeland toegevoegd.
bekleedmetdebetrekkingvanvaandeldrager.Cornwallls (oharlesMann,markiesvan),
OOk gat'men in de 16de en 17de eeuw den
naam van eornette aan eene com pagnie ruiters.- Cornd Ot'eornetto is een orgelregister,
dateenlang-vergetenblaas-instrumentnabootst,

terwjl men in een Orchestvan kopereninstru-

menten eene soort van trom pet m et 2 of 3
kleppen met den naam van cornet#piston bestem pelt.

Corniani(Giovanbattista,graag,eenIta-

een Britsch generaal,werd geboren den 3lsten
December 1738,studeerde teEton en teCam-

bridge en nam vervolgensdienstbj hetleger.
Onderden naam van lordBromeonderscheidde
hj zich gedurende den Zevenjarigen oorlog
in Duitschland, en werd bj zjn tertlgkeer
t0t kolonel bevorderd.In 1761 nam hj na
het overlgden zjns vaders zitting in hetHo0gerhuis en trok aan hethoofd va5 zjn regi-
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mentnaar Noord-Amerika,om generaal Clin- zandig, doch het binnenland levert er veel
dp3
ltegen demannen van den opstandteondem katoen.Zj omvatdeprovinciën Tandsjore in
stetlnen.Hgbehaaldein1780eenl)overwinning het ztliden, Dravida in het midden en de
ît-lndië.
op generaalGatesbj Camden,maarwerd in Cirkars in het noorden.Zie Oo.
hetvolgendojaarbjYorktowndoorWasltv
'nyton Coronado (Cal
-olina), eene uitstekende

omsingeld, zoodat hj zich met 8000 man Spaanschedichteres,werd reboren in 1823te
moest overgeven.H ierdoor ontstond ongenoe- Almendralejo in de provincleBadak
ioz en gaf
g0n tusschen hem en generaalClinton,zoodat op lslarigen leeftjd de 0(1e rA la Palma''
beide tertlggeroepen werden. In 1786 ging in het licht,die dooreenelettorkundigevereeCornwallis a1s gouverneur-generaal en com- niging te Madrid met.bjvalontvangen werd.
mandantder troepen naar Oost-lndië,behaalde Toen zjzichin1848indehoofdstadvestigde,
er in 1791 eene overwinning op den Sultan werd zj weldra algemeen gezochtin deaanvan Alysore,belegerde Seringapatam en nood- zienljke en wetenschappeljke krsugen. Zj
zaakte Tippo-saib, om zich te onderwerpen trad in hethuweljk metJ'
tst'
ttsAbrtzfil.
sPerry,
en hetgrootstegedeelte van zjn gebied at'te secretaris van het Amerikaansch gezantschap
staan aan de Britsch-lndische Compagnie.In aldaar. Reeds in 1843 had zj een bundel
1793keerdehj naarEngelandterugenontving Poesias'' uitgegeven! waarna zi
j eenige tooer den titelvan markies,benevenshetbestuur neelstukken vervaardlgde,zooalshetbljspel
overIerland.Hier dempte hj een oproeren DE1 cuadro de la esperanza''; het historisch
nam voorloopige,schoon niet algem een gebil- drama rAlfonso IV de Aragon,,alsmede eene
ljkte maatregelen, Om het metEngeland te reeks van rom ans en novellen,zooals: ,,Pavereenigen.In 1801voerde hj onderhandelin- quita'' - Laluz delTaja'' - enrAdoragen met Frankrjk overden vrede en onder- cion'' - voorts ,Jarilla'' - Sigea'' - en
teekende den zisten Maart 1802 hetverdrag eene reisbeschrjvlng van de Taag naar de
van Amiens.Na hetaftreden van den markies Rjn.Hare gedichten onderscheiden zich door
van Wellesleyaanvaarddehjin1805nogmaals een diep yevoelen dooreeneongemeenewelhet beheer Overoost-lndië,doch overleed den luidendheld.
5den October van datjaar,nietlang na zjne
Coronelli (Marco Vinzenzio): een Italiaankomstte Gazepoer.Hj waseen uitstekend aansch geschied- en aardrjkskundlge,provinkrjgsman en een vredelievend landvoogd.Te ciaal der Minorieten in Hongarje,werd in
Madras,Bombay en Calcuttazjn gedenktee- 1702 yeneraal zjner orde.cosmograaf van
kenen ter zjner eere verrezen,en 0ok het Venetie,leeraarindeaardrjkskunde,stichter
Parlement heeft hem er een gesticht in de van de rsocietasgeographica Argonautarum''
St.Pauls-lferk te Londen.Zjne pcorrespon- en overleed in 1718.Hj vervaardigde v00r
dence (1859,2de uitgave,3 dlnl''bevatbe- Lodewqk XIV hemel-en aal'dglobes en liet
langrjke mededeelingen omtrent zjn besttlur meer dan 400 kaarten achter.Van zjne rBiin Ierland.
bliotheca universalis sacro-profana /28 dlnl''
Coro of k
%anta Anna de Ooro,de hoofdstad verschenen slechts 7 deelen in den handel,
eener evenzoo genoem de provinciein de Zuid- zoodat dit groûte w erk slechtst0tCoq'k loopt;
Amexikaansche republiek Venezuéla,ligt aan het istevens zeer zeldzaam.
de Golfetede C0r0,hetoosteljk gedeelteder
Coroner is de naa:a van ean aulbtenaar
Golfvan Maracaïbo? in eene dorrestreek met der Britsche kroon,die door de schatpligtige
een w arm , doch nlet ongezond klimaat, en inw oners van een graafschap gekozen Tvordt,
heeft ongeplaveide straten en nagenoeg geene 0n&erderegten derkroontehandhaven.Bj-

gebollwen van eenig belang.Zj wasvoorheen gestaan door eenejury onderzoekt hj de00reene bloejendeplaats,doch teltthansslechts zaak van plotseljke sterfgevallen,isbjmoord
9000 zielen. Hare haven,La Vela genaamd, met de voorloopige instrtlctie belast,en gaat

isop een afstandvan 1'/ageogr.mjlaan den bj zelfmoord na, ofdeze hetgevolr isvan
m ond der Rio Cor0 niet ongunstig gelegen en

eene misdaad of van krankzinnigheld. O0k
m en dreef er in de vorige eeuw een levendi- over schipbreuk doet hj uitspraak en houdt
gen smokkelhandelmet Curaçao.De stad?in toezigtop hetbergen dergoederen.Hjwordt
1527 door de Spanjaarden gesticht,wasge- voor levenslang benoem d, en m en vindt in
ruimen tjd hetuitgangspuntvoorvelemerk- iedergraafschap 1 t0t 12 coroners.
waardige ontdekkingstogten naarhetbinnenCoronilly L.?zieKroonkrwid.

land. Reeds in 1528 kwam zj Onder het be-

Coroninl-cronberg (Johann Baptist

stuurvan Duitschelandvoogdenuithetgeslacht Alexander, graaf), Oostenrjksch veldtuigivelser uit Augsburg.Toen in 1578 Caraccas meester,werd geboren&te Görzden 16d:uy(q.
t0thoofdstadverhevenwerd,beyonhaarbloei vem ber 1794,trad in 1813 in dienst,w oonde

te verminderen,en schoon zj m 1815 haren de veldtogten bj van datjaaren van 1814,
rang alshoofdstad hernam,had zj van den diende in 1824 eenigen tjd in Môdena,doch
bevrjdingsoorlog veel te ljden. De pro- keerde weldra naar het Oostenrjksche leger
'piscid Coro telde in 1854 op 529 In geogr. tertlg en werd er t0t kapitein bevorderd.V0r-

mjlen slechtsruim 72000zielen.Hethoofdbedrjfiserlandbouw en veeteelt.
Coromandel(Ktlstvan)isdeotldenaam
van een gedeelte deroostkustvau Voor-lndië,
zich uitstrekkendevan kaapComorjn t0taan

volgens bekleedmetaanzienljkcbetrekkingen

aan hetH 0fvan den aartshertog Fran.%Karel
en belast m et de opvooding van den tegen-

woordigen Keizer van Oostenrjk,klom hj
tevens op in rang en werd in 1848 bj den
den mond van de Kistna. De bodem is er eersten Italiaanschen ûorlog generaal-majoor,
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in hetvolgendeJMrluitenant-veldmaarschalk, nen benoemde (1710).Bjdeopheëngvan het
en in 1850 militair en civiel gouvernetlr in Duitsche Keizerrjk in 1806 zjn echter 0ok
het Banaat en in het woiwoodschap Serbië. die beide Corpora verdwenen.
In 1854 stond hj aan hethoofd van een 0b- Corpus delicti noemt men in regten een
servatie-leger op de Turksche grenzen,en in ot
'ander voorwerp, dat getuigenisgeeft van
1859 werd hj bantls,Opper-kapitein,gouver- eene begane w etsovertreding.
neur en commandêrend generaal in Croatië,
Corpusjuris,zie Wdboek.
gouverneur van Fium e enz.In 1860 ontving
Corput.Onderdezen naam vermeldenwj:
Hendmik van den OPZP'
?
/J,een verdiensteljk
hj op zjn verzoek eervol ontslag met den
rang van veldttligmeester, doch in hetzelfde Nederlandsch godgeleerde.Hj werd geboren
Jaar trad hj weder in werkeljkedienst,en te Breda in 1536,studeerde eerstte Leuven,
in 1861 werd hj de opvolgervan Benedeka1s trok bj dekomstvan AlranaarDuitschland,
waar hj teHeidelberg zjnestudiën hervatte,
commandantvan Hongarje.
Corporale ot'eigenljk eorporale'
P:JF
- is en zag zich in 1578 beroepen als predikant
in de R.K.Kerk de gewjde linnen doek op te Dordrecht, terwjl hj ook te Breda,te
n enz.t'
ddeljk dienstdeed.Hj wasuithet altaar,&vaarop zich bj deconsecratie de Hoo1hostie en de beker bevinden.
gesloten van deamnestie,doorPhiljps11van
Corporatie?afkomstigvanhetLatjnsche Spanje in 1582afgekondigd,nam in 1581deel
woord corpus(llgchaam)iseene steedsaange- aan de Synode te Middelburg,in 1582 aan
vuld wordende en alzoo bljvende,doorden dieteHaarlem,werkte jverig v00rdenbloei
Staat erkende vereeniging,die over de open- van zjn kerkgenootschap en overleed te
bare belangen der ingezetenen waakt, zooals Dordrecht den 22sten Augustus 1601.Hj beeen gemeenteraad,een collégievanProvinciale hoorde t0t de geleerdste mannon Van zi
jn
Staten 0nZ. De werkkring der leden 00n0r tjd en heeft eene vertaling nagelaten van
corporatie is alzoo door de staatswet 0In- een werk van zjnambtgenootJeremiasWldfil.

yilts, getiteld: pverklaringe op den catheCorps, zie Korps.
chisme der christelickerreligieenz.(1591 en
Corpulentie ot
'eqezdheid is die toestand laterl''.

schreven.

van 'smenschenligchaam ,waarin zjnuitwen-

A braham ran den Oprzfxï,een kleinzoon van

dige omvang door vermeerdering der vleesch-

den voorgaande.Hj werdgeborenteDordrecht
en vet-massa aanmerkeljk istoegenomen.Is in 1599, was eenigen tjd predikantteGieszj nietteerg,dan doetzj aandegezondheid sen-Nieuwkerk, woonde later ambteloos te
geen nadeel,terwjlzjdehoekigevormenweg- Dordreeht, en overleed aldaar den 3osten 0cneemtenaaneenJeugdigvoorkomenduurzaam- tober 1670.Hj schreef:rLeven en dood van
heid geeft. Overdreven corpulentie is echter den zeer beroemden Philqps avdbwc/zfozlenz.
lastig en 00k gevaarljk.Men kanhaarvooral (1662enlaterl'',- enrGoddelickeVierschare,
vermjdendoo1*zichteonthoudenvanzoodanige dat is ontdeckinge der Hemelsche oordeelen
voedingsmiddelen, die gunstig werken op de enz.(1659 en later, 4 dlnl'',- terwjlhj
Vermoordoring d0r V0t-maSSa.

eene pllistorie der Turken''naliet,benevens

Corpqs catholicorum en Corpus eene verhandeling over de vraag pofPetrtls

evangellcorum noemde men na den Vrede Ooitte Rome gew eestis''.
van Miinster de beide afdeelingen derDuitsche
Joltan ran den Oorz'
lff,een broeder vanden
Rjksvergadering, welke (
1oor de godsdienst voorlaatste en een uitstekend Nederlandsch
gescheiden waren.Reedsin 1526 kwam door krjgsman.Hj werdgeboren te Bredain 1542,
middelvan Saksen en H essen eenevereeniging trad in de krjgsdienst en was in 1579,als
tot stand ter verdediging van hetEvangelisch kapitein bj het regiment van den graafvan
geloof, doch eerst na genoem den Vrede werd Rennenber.q te Gl-oningen, belast met de ver-

zj behoorljk erkend.Het bestuur over het sterking van Appingadam en Delfzjl.VruchCorptls catholieorum was opgedragen aan den teloos deet
l hj zjn best om de stad GroninKetlrvorst van Mainz, en dat van het Corpus gen,die door het verraad van Rennenberyaan
evangelicorum aan den Keurvorstvan Saksen. deSpaansche zjdegebragtwerd (1580),v00r
Laatstgenoemd bestuur werd gedurende den de Staatschen te behouden. O0k Koeverden

Dertigjarigen oorlog gevoerd door Gnstaaf moest hj ontruimen,doch hj trok van hier
x4
tfpl/'en vervolgensdoorden kanselierOzen- naar Steenwjk en heeft zich doordeverdeqs
fïFrzltx, in weerwil van het protest van den diging van dat stadje tegen de troepen van
Keurvorst van Saksen.Deze kwam echter in Rennenberg een onsterfeljken roem verworven.
1653 weder in hetdezit van dat bewind,en Hoewelde burgers er meestSyaanschgezind
zjne opvolgers hebben het behot
lden.Toen waren en devestingwerken zich ln een ongunJohmtn TISIA:JZZI, de R.Katholieke Keurvorst stigentoestandbevonden,deedCovputzjnvolk
van dePfalz:dererten zjnerProtestantse,
he zweren, dat niemand van overgave z0u sprestanden schond en met naar hetCorpusevan- ken zoolang hj zelf daarvan zweeg,en gegelicort
lm wildeluisterentweiqerdedeKeizer durende een beleg van 18 October 1580 t0t
aanvankeljk (1720) aan dit llgchaam eenige 22 Februarj 1582 wisthj de muitzieke bum
bevoegdheid t0e te kennen, doch kwam door gers in bedwang en den moed zjner onderden invloed van Georg II1,koning van Groot- hoorigen levendig tehouden.D00rmiddelvan
Brittanle, tot andere gedachten, waarna het kogels waarin brieven waren verborgen,hield
Corpus evangelicorum tot betere handhaving hj gemeenschap met den overste Norritz,die

van zjneregten eene commissievan 6 perso- totontzetaanrukte,en hj deeldeaan deSta-
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ten eene gmaniere om van verre malcande'
ren

betrekking washj metjverwerkzaam ,vel
.aan te spreecken''mede,nameljk een v0l- zamelde een ncolleçao de livros ineditos de
ledig plan om des daags door gekleurde doe- historia portuguesa (1791- 1793)''en bevor-

ken in ramen en des nachts door lantarens derde er tevens de studie der plantenkunde.
elkander berigten over te seinen,zoodat de D00r deinquisitievervolgd,nam hj in 1786
telegraaf, zooals die later werd ingevoerd, de wjk naarFrankrt
jk en toen naarTurjn,
eigenljk heteerstdoorhem isuitgedacht.
keerdenaarzjn vaderland terug,maarmoest,
Rennepberg moest het beleg Opbreken en a1s verdacht van revolutionaire gezindheden,

overleed kort daarna,terwjlCorpulin 1591 nogmaals de vlugt nemen.Nu ying hj naar
met evenveel beleid zich in hetbezit van de Engeland,vandaar naarParjs,ln 1812naar
Bellingwoldel-schanswisttehandhaven.Toen

New-York, hield botanische voorlezingen te

Steenwjk vervolgens in de magt der Span- Philadelphia, w erd in 1816 benoem d t0t geJaarden was geraakten in 1592 d00r prins volmagtigd ministervan Portugalbj de VerMawritsbelegerd werd,werkte Corputjverig eenigde Staten,keerde in 1821 als1id vanden

mede t0t de verovering dier stad.De Spaan- raad van Financiën naar Portugalterug,zag
schebevelhebberhadbelangrjkewerkenach- er zich in 1823 t0t lid der Cortes gekozen,
ter de palissadéring aangelegd, doch op last doch overleed xeeds den llden September van

van Corpnt werd een zware holten toren
vervaardlgd van negen verdiepingen metm usketschotvrje wanden,vanwaar zjne scherpschutters zelfst0tin destratenderstadkonden
schieten.Belangrjke bjzonderheden worden
daaromtrentmedegedeeld in de pGeschiedkundigeherinneringenaangaandeSteenwjk enz.y''

laatstgenoemdjaar.

ningen, en de vriendschappeljke madsman
van graaf Willem Lodewi
jk ran Xtzddczf,stadhouder van Friesland.Hj was een derbekwaamsteaanvoerdersenvestingbouwkundigen
van zjn tjd,en overleed te Groningen den
17den September 1611.
Corrado (Domenico),CorradiofBiqardi,

Correctie,van hetLatjnschewoordeorrecdïo (verbetering),is eene werkzaamheid,
'

zjne bekwaamheid in het vervaardigen van
kransen,denbjnaam elGAiû-ltxzl#t:
pb.Hj was
eentjdgenootvan Cosimo .
/t
?t
:ellienmetdezen
mededingernaarden eereprjs,uitgeloofddoor

nameljk die van den ekronometer (zieonder
dit woord) voorstand en gang,dievan den

Correct noemt men datgene, wat beant-

woordt aan de eischen van wetenschap of
kunst.Een geschrift kan correctw ezen.ten

opzigte van den gedachtenganq,van den stjl
envan detaal.Eeneschilderjlscorrect,wan-

neer de teekening en hetcoloriet in overeenvan den luitenant-kolonel der genie &. F. stemming zjn metdenatutlr.Toch iscorrectheid geheel iets anders dan schoonheid,z00Wj vinden voorts omtrent Corput ver- dat een kunstwerk correctkan wezen zonder
meld,dat hj bevelhebber was van Hasselt aanspraak te kunnen maken Op den naam van
en Koeverden, gouverneur van de stad Gr0- schoon.

die de strekking heeft om de eene ofandere

zaak van fouten te bovrjden.De correctie

w ordtin de scholen toegepast op tbutieve opstellen en in het algemeen op de thema'sen

verdere schrifteljke werkzaamheden derleer-

een Italiaansch schilderenmozaïekkunstenaar, lingen.*
- Men spreektOok van correctie bj
geboren te Florence in 1451,ontving wegens het doen van waarnem ingen: men corrigeert

pat
ls S
KZJ/.
:IV voor hetbeste plan van ver-

siering derSixtjnse,
hekapèl.Hj bragtvooral
gedenkteekenen der oudheid te Rom e op het
doek en ltwam in zjne wjzevan opvatting
sterk overeen metJan ranEyek.Zjnebelangrjkstekunstgewrochten vindtmen indekapèl
van het hoog-altaar in Santa M aria Novella.
Defgtlren,in 1490voltooid,zjnlevensgroot,
de teekening is krachtig en naauwkeurig,de
groepéring fraai, en zoowelhet licht als het
koloriet zeer schoon;- degelaatstrekkender

pexsonen zjn voluitdrukking en leven,enhet

barometer voor detem perattlur,vool'dehoogte
boven de oppervlakte van hat water,v00rhet
netltrale puntenz.- Vooralechterwordthet
woord correctie gebrtlikt van drnkwerk. De
corrector die daarm ede belast is, dient te
zorgen ,dat op het hem ter hand gesteldevel

detekstinovereenstemmingismethetdaarbj
gevoegde handschrift, *Fia, hj moet verder
gaan,en ook de fouten verbeteren,dieinhet
handschrift zjn gemaakt. Hj moet letten
op de Juistheid der Opschriften,op de zuiverheid van stjl en taal, op de gepastheid der
interpunctie) Op geljkvormigheid in het spellen van bigennamen.Voorts mag geen gebrek
in hetdrukwerk aan zjne aandachtontsnap.

perspectiefin detusschenrtlim tenismetsm aak
aangebragt. Voorts heeft men van hem een pen, geen omgekeerde Of gebrekki
re letprachtig altaarstuk in de kerk van hetvon- ter, geen verkeerd cjfer in de paglnêring,
delingshtlisteFlorence.Hj wasdeeersteleer- geen gemis van de noodige tusschenruimte
meester van Miehele Angelo, en overleed in tusschen de woorden, geene scheefgeplaatste
regels, geen zwarte vlekken enz.D oor elk
1493 of1496.

Correa de Serra (JosefFrans),eenP0r- dier fouten haalthj in den teksteenel00d-

tugeeseh geleerde en staatsman, geboren in regte streep, die echter *1l1denzelfden regel
1750 te Serpa, studeerde te Rome, trad in doordwarstreepjesaan hetboven-ofbenedenden geesteltlken stand en legde zich toeop einde onderscheiden wordt,en hjplaatstdie
de kennis der (mdheid,der oude talen en der vervolgens op den witten kantmethetteeken,
plantenktlnde.In 1771 begaf hj zich naar dat de vereischte verbetering aanduidt.Voor
Portugalen werd er secrctaris van de Acadé- hetw egnem en eener overtolligelettergebruikt
mie van W etenschappen te Lissabon.In die men het teeken d: eene vervormde d (delea-
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èrgeld om voedselteverschaFenaanzjn
tur), - voor het omkeeren van eene letter kopt
het teeken V (vertatur), voorhetwegne- behoettightlisgezin.Algemeen bewonderdwom
men van vlekken hettetlken x , voor het denook zjno2schilderstukkenplq
0''enrLetla''
aanbrengen van ruimte het teeken H ,- voor die het Muséum te Berljn versieren, zjn
het regtzetten der regels het teeken = ,enz. qSt.Anthony''in hetMt
lsêum teDresden,
Hetw erk van den corrector is Op vtlrre na zjn pEcce l1om0,, en rAlel.
cul
.yus,rupkt
j,
nietzoogemakkeljk alsvelenwelligtmeenen. het lezen letlrtllzde in tegenwoordigheid van

nus'', zjn gchristus,biddende Op den
Hj moetzeer reoefbnd zjn en daarenboven Ve
en pllet Heilig Huisgezin'',
zeeroplettend,lndien hj in staatzalwezen, Olyfberg''

eene eerste proef van alle fouten te zuiveren. alle in hetBritsch Muséum ,en vooralzjn
Doorgaansbljkthetbj derevisie,dateriets St.Jeronimo'' in de verzameling der Accagebrekkigsaan zjn scherpzienden blikisOnt- demia diBell'Arti,- benevens rDe Hem elsnapt. Na de uitvinding der boekdrukkunst vaart''in de kerk van San Giovanni.
namen veelal de uitgevers de taak der corCorregidor noemde men in Spalse,vôör
rectie op zich,ofzj vertrouw den dietoeaan de invoering de< nieuwe gemeentewet: den
beroemden geleerden.Als uitstekendecorrecto- voorzitter van den stedeljken raad;hj was
ren Van Vroegoren tjd vi
nden wt
lgenoemd: zoowel belast met de regtspraak a1s methet
Andreas, proost te Arles,bj Sweynheim en bestuur.
P annarz te Rome,- Piéts'o.
& zzl?
m bj Ald'
us
Corrèze is de naam van een riviert
jein
X cI>JC'
?
x.
: te Venetië,- Cltristopltorus .
& rlr- llet zuidwesten van Frankrjk, dat op het
dus bj Wendelin '
t
lt
zzl Spiers teVenetië,- plateau van Millevaches ontspringt, langs het

Petrll.
q Ctuf:llczlgf.
s bj JoltannesFroùdzlïff,
ste
Basel,
llennetriun oFzclcpzltf.yll:bj NerliIœ
te@ Florence
Desiderius .
'lrtuvlff,
ven I'
rancldftf;.g A'
crtffflfz.s bj Plantinus,- Jol
tannes
Oecpltwzl.ptxiv,
sbj Cratander teBasel,- Robert t
vfeFlcglfu in zjne eigene drukkerj te
Parjs,enz. Omtrent ltuizen '
plzleorreotie,
zieConder Tranqenis.
orrectlpneel,zie k%trafL
Corregglo (Antonioda),een dergrootste
Italiaansche schilders,geboren in 1494,heette
eigenljk Allegri,maar gaf zich den naam
van zjne geboortestad,op het grendgebied
van Mödena gelegen.Hetschjnt,dathj onderwjsgcnotenheeftvanManteynaenFerrari,
en men beschouwt M olozzoda Ft
vlïalszjn
voorlooper. Men verhaalt, dat Correyyio bj
hetbewonderenvaneen stuk van Rafaè'
luitriep:nAnch'io son pittore!(Ook ik benschilder!
)'',en wat hj toen verkondigde,heefthj
doorzjn penseelbewezen.Hj schilderdemet
wegslepende bevalligheid, en zjne prach:ge
tafereelen van aardsch geluk verwekten algemeene geestdrift. Vool'
al is hj een meester
in hetaanbrengenvanverkortingen(raccourci),
en in het schilderen van halfschaduwen,die
zjne iguren Op eene hoogstbekoorljkewjze
doen uitkomen.Uitden tjd zjnerJeugdheeft
m en eene Madonna, bestemd voor de kerk
van den heiligen I'ranciseus te Carpi,doch

stadje Corrèze vloeit en zich in deVe'zère,
eene zj-rivier van de Dordogne,uitstort.Hetevenzoo genoemde departement,omgeven
doordedepartementen HauteVienneenCreuze
ten noorden,Puy-de-Dôme en Cantal in het
oosten, L0t in het zuiden, en Dordogne in
het westen, bevat het grootste gedeelte van

het voormalig Bas-luimousin, telt op 1061/a
Eq geogr.mjl ruim 310000 inwoners,heeft
t0t hoofdstad Tulle, en is dool'den grooten
weg van Limoges naar Aurillac in een hoog
en laag gedeelte gescheiden.H eteerstebeslaat

2
/avan den bodem en torschteen aantalbergen,van welkedeMont-odouzezichterhoogte
van 1400 Ned.el verheft, alsmede dorre en
steenachtige heidevelden, - het tweede is
vruchtbaarder,doch levert geen koren genoeg
voor de behoeften der ingezetenen,zoodat de

Feringe volksklasse gedurende de helft des
Jaars kastanles als voedingsmiddel gebruikt.
In de dalen tiert erde wjnstok,en een overvloed van noten levert er eene groote hoeveelheid olie. Belangrjker dan de landbouw
iserde veeteelt,zoodatvetteossen,zwjnen
en schapen er in menigte worden uitgevoerd.
T0t de voortbrengselen uit hetrjl
t der delfstoFen behooren er jzer, steenkolen,bruinkolen, graniet, leisteen, marmer en porier.

De steden alleen zjn er in het bezitvan tàbrieken, en het gemis van goede wegen be-

thans in het Muséum te Dresden.T0tzjne lemmert er den handel.
eerstefresco-schilderjen behooren de taferee- Corridor isde naam van eengang,waarin

len uitde fabelleer in het klooster St.Paol0 de deuren van eene reeks van vertrekken
en in de kel'k van den heiligen Jokannes te uitkomen.Inzonderheid geeftmen dien naam
Parma,- voorts depllemelvaartvan Mal'ia'' aan den gang, die in den schouwburg achter

in de hoofdkerk aldaar.T0t zjne beroemde delogesheenlooyt.
stukken rekent men voo1.ts:pLa Zingara (De
Corriëntes ls de naam van een der 14
Zigeunervrouwl''te Napels,- derAfneming staten vandeArgentjnscheRepubliekinZuidvan het kruis''- en de Madonna della Sc0- Amerika.Hj is door de Parana ten westen
della'' te Parma, - en vooralde nGeboorte
van Jezus'' bekend onderden naam van yLa

van Chaco, door de Uruguay ten oosten van
den evenzoo genoem den staaten van Brazilië
nottediCorreggio (De nachtvallCorregglol'' gescheiden,ten noorden doorParaguay en ten
in het M uséum te Dresden.Eene rBoetvaar- zuiden door Entre-Rios begrensd, en telt op

dige Magdalena'' voltooide htJkortvoor zjn
dood. H p overleed in 1534 ten gevolge van
het drinken van kotld water,nadat hj zich

2942 (Dgeogr.mjlenongeveer130000inwoners
(1869).In 20 departementen verdeeld,ligtC0rriëntes als eene strook ter breedte van 9 t0t
verhit had door hetdragen van een zak met 40 geogr. mjl tusschen genoemde 2 groote
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rivieren en bezit,dooreen aantalzj-rivieren tovecchio weinig van goede havens voorzien.
en kanalen besproeid,over hetalgemeen eene Het bergacht
iye binnenland is er woest en
groote matevan vruchtbaarheid.In hetzuiden wild en van dlepe kloven en bruisende beken
des lands is veelbosoh en men verbouwt er doorsneden, doch de kusthellingen dragen er

katoen,tabak,rjsten suikerriet,terwjlmen wjn-en Oljfgaarden)terwjlietshoogerkasin het noorden vele moerassen en poelen tanjeboomen prjken,en getlrigeweiden zich
vindt, w aar de prachtige Victoria regia hare
l'eusachtige bladeren uitspreidt. T0t de artikelen van uitvoer behooren er balken,planken, huiden, vleesch, vet en horens.Land-

tusschen ondoordringbare w ouden uitstrekken.
De eenige bevaarbare rivier is er de G0l0,voorts heeft men er de Tavignano,mede Op

deOosteljke,endeLiamoneendeTalavoopde
bouw en njverhei: bevinden erzich oplagen westeljkekust.Beide kustgewesten zjndoor
trap van Ontwikkelinq. Dehoîfdstad C0r- hoogstmoetjeljkebergpaden metelkanderverriëntes ligt Op den llnker Oever der Parana bonden, en de 2 hoofdwegen zjn er die van
op de plek , waar den Bden April 1588 de Ajaccio naar Bastia en van Bastianaar San

adelantado van Paragtlaytxd.lpAlzp deVera,met Fiorenzo. H0t klimaat is er aangenaam en
8
0 conqt
listadoresaan landstapte.Zj islangs slechts op enkele plaatsen w egens deuitwasede rivler regelm atig aangelegd, bezit eene ming van moexassen ongezond.De grond bezit
uitm tlntende haven,een levendigen handel en erin de dalen en langsdekusteeneongemeene
16000 inwoners.Voorts vindtmen er 5kerken vrt
lcr
htbaarheid,zoodat er zelfsbj dehoogst
en een muséum voor natuurljkehistorie,dat slordige beoefening van het landbouwbedrjf
er in 1854 Onder de leiding en het verdere eene voldoende hoeveelheid koren voor de inbesttlul'van Bonpland is ontstaan.- Corriën- gezetenenverbouwdwordt,waarbjmenechter
&,
s is ook de naam van een der westeljke ln aanmerking dientte nemen, dat de Corsiuithoeken van het eiland Cuba.
canen uit de lagere volksklasse zich hoofdza-

Corrobana-punt isdeOosteljkeuithoek
van de rivier Demerarï in de kolonie Suriname.Aldaar verheft zlch een vuurtoren met
een vastlicht,terwjlzich buiten den mond
der rivier op 31/. vadem water bj eb een
vuurschipbevindt,desgeljksmeteenvastlicht.
Cbrrodi (Heinrich), een schrijver ovex

keljk voeden met kastanjes. Er groeit een
Overvloed van voortreFeljken wjn, voorts
vlas,eindeljkboomvruchten,vooralOljven,en
de zjdeteelt bczorgter groote voordeelen.De

bosschen leveren er uitmuntenddonnen-,eikenen lorkenhout,vooralvoor den scheepsbouw ,

en de veeteelt is e1'een belangrjketak van
wjsgeerige onderwerpen, werd geboren te njverheid.Paarden en ezels zjn er klein,
Ziirich den 3lsten Julj 1752,genoothet0n- runderen groot van gestalte, en de schapen
derwjsvan Semler te Halle,bewoog zich in zwartvan kleuren met 4 t0t6 horens gewaeene neologische rigting) en zagzich benoemd pend. '
In het geberyte vindt men het wilde
t0thoogleeraar in hetnatuurregt en de zede- schaap tmouEonl,wllde zwjnen enz.Tevens
leer in zjne geboortestad, alwaar hj den wordt er veelwas gewonllen.ook houden e1*
14den September 1793 overleed. Van zjne vele inwoners zich bezig metde visscherj,
geschriften noemen wj:nlfritischeGeschichte vooralvanthonjnen,sardines,oestexsenk0des Chiliasmus (1781,4 dln)'', rBeitrag raal.Bjna 400 koopvaardjschepen behooren
zum verntlnftigen Denken in die Religion erte huis,en de havensworden erJaarljks
(1781- 1794)'5, - rphilosophische Aufsâtze door 12- of 13000 vaartuigen bezocht. Het
t er jzer, lO0d en
undGesprliche(1786,2dlnl'',- en pversuch xjk der delfstoFen level'
iiberGottund W eltund die menschlicheSeele klipzout. - De Corsicanen zjn middelmatig
van grootte, maar gespierd en zonder veel
(1788)''.
Corsica,in hetFransch La Cor.
se,in het maatschappeljke ontwikkeling. Ieder bereidt
Grieksch Kyrnos,een aanzienljk eiland in de zelf wat hj noodig heeft, zoodat de njverM iddellandsche Zee Op de breedte van Rome heid er zich op een zeer lagen trap bevindt.
en de lengte van Genua en door de smalle M'oning,huisraad en kleeding ztjn er om die
Straatvan Bonitàcitlsvan Sardiniëgescheiden, reden hoogst eenvoudig, zelfs armoedig. De

vormt een der departementen van Frankrjk, Corsicaan ondersc'heidt zich door dapperheid,
is dtlbbel zoo lang alsbreed, en telt op 159 vrjheidsmin,matigheid en gastvrtjheid,maar
E) geoyr.mjlen ruim 260000 inwoners,die, tevensdool'hartstogtelljkheid,ruwheiden luimet ultzonderiny van eenige Fransche en heid,en roofen m oord ten gevolge van bloedGrieksche kolonlstent van Italiaanschen oor- wraakzjnergeenezeldzaamheden.Heteiland
sprong ztjl
z.Het zuideljk gedeelte is berg- is verdeeld in 5 arrondissementen,62 kantons
achtig,doch eerstin hetmidden verheft zich en 353 gemeenten; het heeft t0t hoofdstad
eene meridiaanketen m et toppen, die gedu- Ajaccio(zieonderdien naam).
rende het grootste gedeelte des jaars met De oorspronkeljke bewoners van Corsica
sneeuw bedektztjn,zooalsdeMonteRotflndo behoorden t0t den Ligurischen stam. Later
(2700 Ned.el),benevens de Monte d'Oro,de maakten de Carthagers zich van het eiland
Monte-paglia-orba en de Mgnte Cinto, die m eester, maar m oesten het afstaan aan de
alle bjna zoo hoog zjn als eerstgenoemde. Rom einen na den eersten Punischen oorlog

Yan ditgebergte loopen zjtakken metsteile
rotsen naardewesteljke1t11st,waarzich de
havensvanSagone,AjaccioenCalvibevinden.
De oosteljke kust ist0r breedte van 2 mjl

(238 vöör Chr.
).Vrllehtelooszochten de C01'
sicanen zich van het Romeinsche juk te Ontslaan;zj moesten gedoogen,daterRomein-

sche volkplantingen w erden gesticht op de
n0g alvlak,(
loch met uitzondering van P0r- oosteljke kust.Oedurende het tjdpel'
k der
42
Y.
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Keizel'
s bevonden er zich 33 ommuurdesteden,
dochdeCorsicanenhaddengeenbestennaam)en
eene verbanning naar Corsica waseene zware
straf.In 456 werd heteiland veroverd doorde
W andalen,ennadatdezein 533doorBelisari'
lts
verdreven waren,kw am hetbeurtelingsOnder
het gezag van deGriekscheKeizersen van de
Gothen.Hethadvoortsvan deinvallenvanver-

leden in 1373 enwegenszjne grootedeugden

(!00r Urban'la heilig verklaard,- PiltroCordli,bisschop van Florence encardinaal,overleden te Avignon in 1405,- Ameriyo Ctvdli,

de eerste aartsbisschop vanFlorence(14Q0),en Lorenzo Cpr:'
1ï, die in 1730 onder den
naam van ClemensX1I den pauseljken zetel
beklom en in 1740 Overleed.Een van zjne

schillende volkeren veelteljden,engeraakte neven,Bartolommeo Ctprqsïzli,prinsvan Sismano,
allengs onder de heerschappj van een aantal werd onderkoning van Sicilie en onder Karel
leenheeren.Hiertegen kwamenin 1002deinwo- 1II presidcnt van den raad te Napels,waar
ners in verzet en vestigtlen er eene soort van hj in 1152 Overleed, en een ander,Neri

sïzii, Overleden in 1770,gezantbj Cosmo
vertegenwoordigend bestutlr met 15 erfeljke Opr.
caporaliaanhethoofd.In1077erkendenzjGre- t/ï Mediei.111 en ministerte Rome.- T0t
/pd'
lf,
: V1I a1shunOpperheer,doch Urbanns.
11 lateren tjd bohoorden d0n Tommaso, prins
.f
droegzjngezagoverheteilandOpaanPisa,tem Corsilti,geboren in 1767 enoverleden in 1856,
wjlhetin 1084doordeGenuêzenveroverden die senator was te Rome,- zjn broeder
vervolgens in 1300 aan deze afgestaan werd? Neri Cordïzlï, geboren in 1771,overleden in

waarna (
1everschillende partjen eraanleiding 1845,Toscaansch gezantte Parjsen bj het
gaven t0tvoortdurendeburgeroorlogen.In1736 Congrèste MTeenen,eerstOnder-staatssecretaris
verwierferdebaron TkeodoorvonF'
d'
lf/
zc tzie ten tjde van Ferdùland1II enLeopoldT$ en
Onderdiennaam)zooveelinvloed,dathjdoorde later m inister, - de oudste zoon van Tpzzl-

inwoners t0t koning uitgeroepen werd. Op maso) d0n Andrea,prins Corsini,geboren in
verzoek van Genua begaven zich Fransche 1804,overleden in 1868,ministervan Buitenkrjgsbenden derwaarts,en koning Theodoor landsche Zaken en daarna kamerheer in T0snam de wjk.Na den aftogt derFranschen cane,- en diens broeder d0n Neri,markies
kwamen de Corsicanen echter Op nieuw in ran .rITJW/CCt), geboren in 1805 en overleden
ppstand, en de Senaat benoemde er in 1755 i
n 1859,eerstyouvernetlrvan Livorno,toen
Pasquale Ttzpli (zie onder dezen naam) t0t minister van Bultenlands3he Zaken,en eindegeneraal. Deze nam zulke krachtige maatre- ljk afgezant van hetvoorloopig bewin; van
gelen,dat de Genuézen en Franschen weldl'a Florencete Londen.Hetgeslacht Corsinibezit
niet meerin bezithadden dan Bastia en n0g fraaje paleizen te Rome en teFlorencemet
enkele zeeplaatsen.Eerstgenoemden, de hoop schilderjenverzamelingen,eenemerkwaardige
verliezende op eene herovering, stonden het boekerj, en prachtige kapèllen in sommige
eilandtjdeljkafaandenKoningvanFrankrjk kerken.
Corso ot
-venbaan noemt men in Italië niet
(1768)ondervoorwaarde,datdezedeCorsicanen
onderwerpen en zoolang overhet eiland rege- alleen deplaats,waarwedrennen metpaarden
ren zotl, totdat Genua hem de oorlogskosten gehouden worden, maar 0ok een optogtmet

vergoed had.Steunende op Britschen bjstand, versierde rjtuigen,alsmede zoodanige straat
verdedigde zich Paoliaanvankeljk metgroote eener stad, waar zich de aanzienljken met
dapperheid,doch toen de verwachte htllp uitbleefen de maarschalk de Fcfzz erm et30000
man aan land stapte,ontzonk den Corsicanen
de m oed,en hun aanvoerder vlllgtte naarEngeland,hoeweldegtlerilla-oorloginhetgebergte

een wandelrid in prachtige equipages vermaken,zooals het Corso te Rom e van de Porta
delPopulo t0t aan den voetvan hetCapitool,
het Corso te Milaan enz.

en bewerkte, dathet geheele eiland zich aan

hoogleeraar werkzaam was.In 1866 leqdehj

Corssen (W ilhelm Paul),een uitstekend
n0g wel6Jaaraanhield.Gedurendedegroote Duitsch taal-enoudheidkundige,werdgeboren
Revolutie werd Corsica een Fransch departe- te Bremen den zosten Januarj 1820.Hj sttlment, hetwelk zjne afgevaardigden naarde deerde te Berljn in de lettereng verwierfin
Nationale Conventie zond. Ook kwam Paolé een prjskamp door zjn geschmft g,origines
toen in zjn vaderland terug,doch zoodrahj poesisRomanae(1844)''deoverwinnlng,werd
onder hetSchrikbewind opontboden werdnaar daarna geplaatstaan hetgymnasium te Stettin
Parjs, riep hj het volk onfler de wapens? en in 1846aan derjkssehooltePforta,waar
veroverdemethulp der Britten Bastia enCalvl hj 20jaareerstalsadjtlncten vervolgensals

den Britschen schepterOnderwierp (1794).Nu zjne betrekking neder en vestigde zlch te
werd hettoteen koningrjk verheven,ontving Berljn.Zjnebelangrjkstewerkenzjngueber

eene eigene grondwet en werd doox een 0n- Aussqrache, Vocali
smus und Betonung der
derkoningbesttlurd.Tnmiddelsontstondereene lateinlschen Sprache (1858- 1859,2de tlltgave

Franschgezindepartj,diezichonderdeleiding 18G8- 1869)'',bekroonddoortleAcadémievan
vangeneraalGentilivoorspoediguitbreidtle,zoo- W etenschappen te Berljn,en rlfritische Beidatbj delandingderFranschenin1796deEn- trëgezurlateinischenFormenlehre(1863)''met
elschen heteilandmoesten ontruimen.Na dien dedaarop gevolgde pNachtrëge(1864)''.Voorts
tljd is hetin het bezitvan Frankrjkgebleven. schreef hj rDe Volscorum lingt
la (1858)''
,alsCorsini is de naam van een rjk en aan- mede over oudheden en oude opschriften.fn
zienljk Florentjnsch geslacht,datreeds in 1870 ondernam hj eenereisnaarTtalië,om
de 13de eeuw vermeld wordt. T0tde merlt- er zich bekend te m aken metde gedenltteo
waardigste leden behoörden:Andrea Cordïzlï, kenen der Etrtlseers en vooralmetdeopsehrifbisschop van Fiégole,geboren in 1302) ovep tell in de taal van datvolk,
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Corstius. Onder dezen naam vermelden ontvangen.- Zjn neefGamard de Ot)r/,ge-

boren te Antwerpen in 1822 en aldaar overHeleàior Oprdfl,
v,een Nederlandsch godge- leden in 1847 heeft zich bekend gemaaktdoor

wi
j:
.

leerde.Hj werd geboren te Vely den loden het schrjven van onderscheidene Fransche

october 1774, studeerde te Gronlngen, was tooneelstukl
ten, zooals: slues oantois,drame
achtereenvolgens predikant te Zellinge,Cirk- en seize tableaux (1841)'',- pLe maîtrewerum (Oost-Friesland), Stedum en Beerta, imprimeur (1842)''
2
rAmbiorix, roi des
en overleed den 22sten April1844.Zjnever- Eburons,xoman hlstorique (1843),,- nsjj:
handeling pDespirituSanctiveraatqueaeterna était mère, drameen un acte (1844)'' en
Deitate'' werd door het Haagsch genootschap DFrançois Brenon, drame en quatre actes

met zilver bekroond.Vborts schreefhj,behalve leerredenen enz., nDe Apostelen van
Jezus in hun leven en daden geschetst (uit
het Hoogduitsch, 1823)'', en rllandboek
derChristeljke geloofsleer(1829,2 dln)''
.

(1846)''.

Julj 1847.Hj schreefonderanderen mchristeljk handboek voor kranken,bejaarden en
stervenden (1823,2dedrukl'',- pEuthanasia
of Christeljke voorbereiding voor den dood
(1824, 2de drtlkl'',- en mchristeljkeraad
en troostin donkeredagen (1832)''.
Cort.Onderdezen naam vermelden wj:
Cornelis Ctvf, een uitstekend Nedorlandsch
graveur.Hj werd geboren te Hoorn in 1536,

Vruchtelooseehterzochthj ereenedoorvaart
naar Indië. Van eene tweede ontdekkingsreis
kwam hjnietterug.
Cortenaar (EgbertMeeuwszoon)teenNe-

Cortereal (Gaspard de),een Portugeesch
zeeman, was van zjn volk de eerste,die
Ontdekkingsreizen deed naar Amerika. Hj

landdein 1500 met2 karveelen in NewfûundJaeoblts Cery'/1.ç,een broeder van denvoor- land, bezocht de St.Laurensrivier,Ontdekte
gaande. Hj werd geboren te Gorinchem in de landen tlsschen de St.Laurens-endeHud1785,wasachtereenvolgenspredikantteFeer- sonsbaaien gafdaaraan den naa:avan Labrawerd, Garsthuizen, Hoogezand, Enkhtlizen dor,terwjleen gedeeltedernoordkustlangs
en Amsterdam , en overleed aldaar den 12den de Hudsonsstraat naar hem genoemd werd.

derlandsch zeeheld,nam in 1653 als kapitein
deel aan den zeeslag tegen de Engelschen,
waarin de admiraal Tromp snellvelde,en in

1658 aan den fellen strjd in de Sondtegen
de Zweden.Hj wert
l in 1659 t0t vice-admi-

vertrok in 1572 naar Venetië en verwierfer raal bevorderd en door Frederik .fff,koning
de gunst van den beroemden Titiaan,zoodat van Denemarken,vaet de ridderorde van den
deze hem vergunde,eenigezjnerm eesterstuk- olifantversierd en meteenjaargeldbegiftigd.
ken in kopertebrengen.Nadathj00k eenige In 1661 vertrok hj m et eene vloot van 20
gravures naar Tintorettovervaardigd had,ve1'- schepen naar Portugal ter bescherming van
trok hj naar'Rome vvaar hj eene graveer- den handel,en zag zich in 1665 benoemd t0t
schoolstichtte,die de kweekplaats werd van luitenant-admiraalbj hetcollêgieterAdmira-

voortreleljke Italiaanscheplaatsnjdors.Zjne liteitvandeMaas.Kortdaarna - op 13Junj
prenten - 00k naar stukken van Nederland- van laatstgenoemdJaar- verbrjzeldein den
sche mzeesters -- zjn fraaien zeldzaam.Te zeeslag tegen de Engelschen bj Lowestot
'
t
betreuren ishet,dathj op eeneligtzinnige een kanonskogel hem het been,zoodat hj
wjze zjn geld verkwistte,zoodathj in1578 weldra overleed.Zjn stoleljk overschotwel'
d
in armoedige omstandigheden te Rom e over- ter aarde besteld in de Groote Kerk te R0tterdam , alw aar een prachtig gedenkteeken,
leed.Hj wastevenseen goedschilder.
Frans de Cort, een uitstekend Vlaamsch
liederdichter,werd geboren te Antwerpen den

door Verlt'ulst in marmer gehouwen,in 1669

ter zpner eer verrees met het opschrift van

G.Brandt..
w erkzaam als klerk op een handelskantooren
vervolgens a1s redacteur van de libexale bla- De HeldtderM aes,vermincktaan oog en reehterhand,
den rDe Grondwet''en rDe Schelde'')huwde En echter 'toog van 'tRoer,de vuyst van'tVaderlandt
in 1860 met eene dochter van den dichter De groote Kortenaer,de schrik van 'svpandtsvlooten

27sten Junj 1834. Hj was er aanvankeljk

Dautzenberg en vestigdezich hetvolgendeJaar
te Brussel,waarhj thansdebetxekking bekleed van secretaris van den krjgsaudlteurgeneraal.Zjn eerste bundel nluiederen''verscheen in 1857 en werd 2jaar later herdrtlkt.
Voorts gaf hj in het licht De schoonste
liederen van Robert Burns (1862)1' - en
Zingzang (1866)'',texwjlin 1868 de firma

D'Ontsluiter van de Sondt,leyt in dit grafbeslooten

Cortes is de naam van hetwetgevend ligchaam of van de vergadering van volksverte-

genwoordigers in Portlt
gal en Spahie (zie
onderdeze namen).
Cortez (Fernando ofHernando),de vel'
-

overaarvan Mexico,werd geboren teMedellin,
eene kleine stad in Estrem adura,in 1485,sttlDLiederen'' eene vrj volledige verzameling deerdeeerstteSalamancain deregten.tradver-

Wolters te Groningen onder den titel van

van zjne dichterljke voortbrengselen in het volgensindekrjgsdiensten wasophetgunt,
lichtdeed verschjnen.De OP'
rJis sedert1861 om m et eene afdeeling troepen naar Ttallë te
hoofdredactetlr van hetpaedagogisch-bellettris- vertrekken,toen hj ziek werd.0ok deuittisch maandschrift rDe Toekomst'', waarin voering van zjn plantom zichnaarAmerika
men gedurig bjdragen van zjne handindicht te begeven,werd dooreene bj hetinstorten
en ondicht aantreft.Vooralook in 0nsVader- van een muur veroorzaakte verwonding 2
land ztjn deongedwongeneen harteljkelie- Jaarvertraagd.Eerstin1504scheeptohjzich
deren van dezen zangbr met grooten bjval in naar W est-lndië en kwam er in dienst
42*
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van den stadhouder van Haïti, Nicolao de zeilde hj verder en stapte bj SaizJllan de

Ortzzd#o,t0twiensbloedverwantenhjbehoorde. Uloa aan land methetvaste besltlit?dathj
In 1511 vergezelde hj den stadllouder don diegewesten nietzou verlaten voordathj ze
Diqqo Fd/tz,
sg'
l
f6z naar Cuba en werd er zjn veroverd had.Hj wistdeatkezanten val
zd0n
secretaris.W eldra ontstond er misnbegen ttls-

Alexicaanschen stadhoudel.volkomen gertlst te

schen hem en zjn meester,en toen hj zich stellen, zootlat de inboorlingen hem bj het
tegen dezen verzette,werd hj terdoot
lver- opslaan van eene legerplaats de behulpzam e

oordeeld,- eenvonnis,dateerstinverbanning hand boden.Daags daarna verschenen Teutile
veranderd en daarna vernietigd werd, daar en Pi
%atoe,deMexicaansche landvoogden in
Velasquez den begaafpen man ten ntltte des die stz'eken,en werden m eteerbiedontvangen.
vaderlands wilde behouden. W eldra waren D00rgeschenken zoehten zjhem tebewegen,
beide geheelverzoend,en Cortez ontving uit- Om zjn verzoek)om bj koning Montesma
gestrekte gewesten ten geschenke.Reedstwee- te worden ontvangen,te laten varen, en die
maalhad Velasquez vrtlchteloosbeproefd,vas- Vorst liet hem weten, dat de Spanjaarden
ten voet in Mexico te bekomen,en ntlzond aal'l de Goden zouden geofferd worden,z0o

hj ten derden maleeeneexpeditiederwaarts
met Cortez aan het hoofd.Daardeze hierbj
eenongewonen jveraanden daglegde wel
tte
hj den achterdochtvan zjn gebieder,zoodat

hj niet aanstonds het rjk verliet:- eene

van Santlago naar Trinidad, doch niet lang
daarna zond Velasguezaan Verduyo,bovelhebber te Trinidad,den last,om aan Cortez het
gezag te Ontnemen en hem naarSantiagoterug
te zenden. De invloed van Cortez was echter
zoo groot, dat Verduyo zich tevreden m oest
stellen m et de belotte,dathj geen misbrt
lik
zotl maken van zjne magt.Daar CortezvervolgensOm dew estptlntvanTrinidadstevende,

den Koning van Spanjeeenezelfstandige kOlonie, waaraan hj den naam gat'van Villarica de Vera Cruz.Hj benoemdeereen Koninkltlk besttlur,legdeinhanden daarvanhet
gezag neder,hetwelk hj van Velasgllezont-

bedreiging, die trotlwens niet vreemd was,

daarerdoorgaansjaarljkswe120000personen,
meest krjgsgevangenen, ter eere der Goden

deze hem i1 hetgeheim dool
'eenigyOëcieren werden geslacht. Cortez bekretlnde gich daarin ht
lto0q liethouden.In 1518 zellde Cortez aan zeer weinig en stichtte er in naam van

vangen had, en deed er zich Op nietlw t0t
opperbestuurder en t0t aanvoerder van het

leger benoemen.De vrienden van Velasjuez,
die deze daadonwettig noemden,deedhj in

om te Havana n0g meerkrjgsvolkaan boord hechtenis nemen, c
loch hj wist hen weldra
te nem en, zond Velasgnez aan d0n Pedro t
loor welwillendheid aan zjn persoolcte verWtvàti op nieuw bevel om hem in hechtenis binden. Nadat hi
j Peno regtvaardiging van
te nemen en het verzeilen der vlootte vem

bieden.Cortezechter,daarvantjdigonderrigt.
wist de aanhangers van Velasqnezteverwjderen en ging in Februarj 1519met11schepen van Havana onderzeil.Hj had 508 s0ldaten en 162 matrozen aan boord zjnervaartuigen ; 13 van deze waren met geweren, 32
metarmborsten en de Overigen m etzwaarden

zjn gedmg enrjkegeschenkenaandenKoning
van Spanle had afgezonden,rtlktehj v00rwaarts, haalde den Caziqtle van Zemqoalla

t0t zjne zjde over,trok naarChiahmtzla,
waarhj eene koloniewilde stichten,en verbond zith ook metdenCaziquevandatgewest.
Hetvoorbeeld van die beide magthebbers,die

zich aan den Koning vanSpanje(mderwierpen,

en lansen Fewapend.Tn plaats van harnassen w erd gevolgd door de Totanaquen,een w oest

droegen zp katoenen Jakken, die hen tegen bergvolk,dat zich bereid verklaarde,oln hem
naardehoofdstad (Tenochtitlan ût'Mexieo)te
volgen.Eene zamenzwering onder zjne man-

de wapensder Indianen genoegzaam beveiligden. Ook werden er 16 paarden en 14 kleine
stukken geschutingescheept.Hetkleine leger
w as naar het getalderschepen in 11 compa-

gnieën verdeeldj de vlaggen metkrtlisen en
met het Opschrlft rln h0c signo vinces (In
dit teeken zult g'
j overwinnenl''zwierden
van demasten,en 2 geesteljkenzotldenvoor
de bekeering der Indianen zorgen.Hj had
als loods en wegwjzer Antonio Alaminos aan
boord,diereedsColumbus,C6rdoraenGrl
jalva

schappen, die VO0rn0m0nS Waren, Om 0013

brigantjn te bemagtigen en daarmede naal'
Cuba te vertrekken,bragthem tothetbesltlit,

Om zjnevloottevernietigen;alleen hettakelaadje, het jzerwerk en de gereedschappen
werden Opgeborgen.Daarna trok hj met500

voetknechten, IG l'ttiters en 6 veldstukken,
gevolgd d001* 400 soldaten van den eerstgenoemden Cazique,naar M exico.D e inw oners
vergezeld had. Tegenwind noodzaakte hem van Tlascala boden eerst een ernstigen tegenaan walte gaan op heteiland Cozumel,waar stand,doch verbonden zich weldramet Cortez
zj Hièî
rKnymo de a#çvïît
xrvonden,een Span- tegen Mexico.Met6000manversterkt,bereikte

jaard,die er 8 Jaartevoren onderdeIndianen achter gebleven en hunnetaalvolkom en
meester was. Cortez zeilde Om den Oosteljken
uithoek van Yucatan en voer de Tabasco op,
waarna hj de stad van dien naam stormenderhand innam , zoodat de Indianen zich
aan den Koning van Spanje onderwierpen,
schatting betaalden en 20 slavinnen leverden,
waarbj zich de bekoorljke donna M ariaa
bevond, die hem op zjne togten vergezelde

hj de aanzienljke?aan Mexico onderworpell
stad Cholula.Hier deed hj 6000 inwonets
Ombrengen) vervulde het land metschrik en

trok verdernaardehoofdstad,sleohts12jeogr.
mj1van dââr gelegen.Overalwer'
d hp met
eerbewjzen ingehaald, en hj ontdekte met
bljdscllap op alle plaatsen tegenzin tegen de
àlexicaanscheheerschappj.M ontezqma Ontving
hem vöör de poort derhoofdstad en weeshem

eenige huizen tot verbljt
ylaats aan,en Cortez

ep als vertolkster behulpzaam was. Daarna plantteeraanstondszjnekanonnen.Inmiddels

CORTEZ.
ontstond er twisttusschen den Mexicaanschen

den trooll beklommen had. Cortez veroverde

bevelhebbttr Qual
popoeo en den Sjaanschen Tezcuco,de tweedestad desrjks,benevens
oëcier Escalante?een Spanjaard vleldaarbj een aantalandere,aan zee yeleganeplaatsen.
in handenderMexicanen,diezjnafgehouwen Een opstand i1zzjnlegerwlsthj metbeleid
hoofd rondzonden in Mnderscheidene Mexi- te dempen. op nieuw ontving hj uitHaïti
caansche steden. M ontezuma, hierover door eene versterking van 200 man, 80 paarden
Cortez onderhouden, beloofde Ql
lal
popoeo te en 2 stukken zwaar gesthut.Vervolgens wastraFen en verklaarde zich bereid, om zich pende hj eenige doorhem genomene brigan-

naar'het leger der Spanjaarden te begeven. tjnen, verdeelde zjn leger in 3 afdeelingen
De gevangen Vorst bleeferhetlandbesturen, en deed zevan verschillende zjden tegen de
doch hetgezag wasnueigenljkindehanden hoofdstadoprtzkken.Eenealgemeenebestorming
van Cortez.Deze zond Spanjaarden naarall0 wtlrdafgeslayenendaarbj vielen 40Spanjaargewesten, om er den staat van zaken te 014- den levend ln handen der Mexicanen. Eerst
derzoeken, zette ambtenaren afen benoemde nadat2/dederstadvernield was,kwamende

anderen,ja,hjbragtdenongelukkigenKoning 3 attleellngen derSpanjaardenden27stenJunj
zoover,datdeze het opyergezag van keizer 1521 op het marktglein bjeen; doch eerst
KarelV erkendeeneeneJaarljkschesohatting nadatGtbatimozin zelfgyvangengenomenwas,
beloofde.Bjdoverdeeling van den verzamel- gaf de geheele stad zlch Over (13 Augustus
den btlithad men er,behalve de edelgesteen- 1521). De belegering had 75 dagen geduurd

t
en en sieraden) bjna 11/a millioen gulden en aan duizende Indiauen het leven gekost.
beschikbaar. Hiervan werd l/sde topgewezen
D0 buit beantwoordde echter weinig aan de
aan de Kroont een ander 1,,,/ske aan Cortez, verwaehting, daar de Koning alzjnekostzoodat na aftrek van alde voorschotten ieder baarheden en schatten in het naburig meer
soldaat slecht 280 gulden ontving,- 'tgeen had doen werpen.Men zeide,dat1zj zever-

aanleiding gaft0talremeeneOntevredenheid.

Velasquez had inm lddels eene vlootvan 18
schepon met 800 m an voetvolk? 80 rtliters,
120 armborstschutters en 12 kanonnen onder
het bevelvan Pamphilo F'
tzrrtë'z afgezonden,

borgen had,zoodathjmetzjn eerstenminister op de pjnbank gebmgten kortdaarna

metde Caziques van Tezcuco en TacubaOpgehangen werd.Na den valderhoofdstad onderwierp zich hetgeheelelandaandenveroveraar,
Om Op'
rf:z met zjne officielen gevangen te die het plan beraam de, Om over de Zuidzee
nem en en de verovering van Mexico te v01- heen zjneontdekkiugent0tinoost-lndiëvoort
eindigen. Toen Cortez de aankomst van dat te zetten.

leger vernam , liet hj 150 man onderPedro

HetH0fvan Spanje had intusschen hetye-

& Alrarado in Mexico aehter cn rukte met drag van Cort
ez eene onwettireaanmatiglng
tzwl. naar Mexico
250soldatendenvjandtegemoet,overrompelde verklaard en Cltristoral de T'
Narraèà en nam hem en hetgrootste gedeelte gezonden, Om hem in hechtenis te nemen,

zjner soldaten gevangen,diemeerendeelsin zjnegoederen verbeurd te verklaren!zjn ge-

de dienstvan Cortez overgingen.Een opstand drag te Onderzoeken,en hiervan berlgtte geder Mexicanen bew oog hem t om met 2000 ven aan den Raad van Indië.Deafgevaardigde
Tlascalanen weder naarde hoofdstad te snel- m oest echteronverrigterzaketerugkeeren.Nu

len;doch de hardvochtigheid,waarmedehj zond Cortez twee zjnervertrouwdemedrezelM ontezuma behandelde, verwekte Op nieuw len, Al
fonse d'
Arila en Anlonio de Gzr
lpzl-,
een Oproer,waarbj deze Koning dool'zjne naar Spanje met het aandeel van den buit,
onderdanen gedood werd,en Cortez zag zich

toegewezen aan keizer Karel Tzr, om dezen

genoodzaakt,de stad te verlaten.D itgelukte gunstig te stemmen.Antonio overleed echter

hem ,doch eerst na een hevigen strjd en met op reis en Aifonso geraakte in demagtvan
verlies van zjn geschut, van zjn voorraad, een Franscheu zeeroover, uit wiens handen
van vele paarden, van eene m enigte Tlasca- I'
rans I hem bevrjdde.Toch bewoog het gelanen en van aanzienlgke rjkflommen. Alet rllehtder daden van den veroveraar den Keihet overschot van zjn leger trok htj naar zer, om eene comm issie van onderzoek te
Tacuba en poogde langs een omw eg Tlascala benoem en; deze verwierp de aanklagt van
te bereiken,doch hj stuitte op een Overmag- Yelasqttez en bevestigde Cortez in zjne waartig Mf
lxicaansch leger.Zjn Ondergang scheen digheid als opperbevelhebber en stadhouder
onvermjdeljk, doth hj redde zich,doorzich van Nieuw-spanje, hem echter opleggende,
onvervaard inhetmiddendervjandolltestol'tel
z om aan eerstgenoem de de kosten voor de uiten zich van de rjksvaan meester temalten, rusting derexpeditietevergoeden.Nubejverde
waardf
lor hj den Mexicallen eelle geduehto zich Cortez, Om de zaken van het nieuwe
nederlaag toobragt.Dtllz volgenden dag kwam

l'jk teregelen;hj lietderegéring vool.
looyig
hg te Tlaseala, en in Augustus1520 onder- bljven Op den ouden voetel
zbemoeide zlch
wierp htj ool
t de stad rapeatta aan de Spaan- met don opbollw der hoofdstad. 'W eldra
sche heerschappj.Versterkt door nieuwetroe- stroom dtleen ovtlrvloed van tbrtuinzoekersuit
pen, w elke Velaskztez wederom tegen hem Spaqjedttrwaarts,el
ztoen dttzt)zich bedrogen
had uitgezonden,zopdatzjn leger 550 voet- zagel
zin htlnneu verwachtingen,stelden zjbj
kneohten (50 metgewert
?n)en 40 rultel'steldt'
, hun tertlgkeer Cortezvooralseen eerzuehtigen
en van een klein artillericparlkvoorzien,trok

dwingelaud. $A'Tedt'l'om zond de K eizer e01l

hj in de laatste dagenvanlaatstgeuoemdjaar afgevaardigde)PollcedeLeon,naarde Nieuwe
o1)nieuw naarM exico,alwaar eenschoonzoon wereld,()m hetgedrag van den vcroveraarte
vandenvermoordenvorst,Gllatimozkngenaamd, onderzoeltc
all, doch Popee overleed llort na
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zjne aankomst te Vera-cruz.Toen echterin

dingskracht en aan verhevenheid van stjl,

1528 eene nieuwe commissie benoemd werd, zoodat hj nietweinig heeftmedegewerkttot
onloverCortezdevierschaartespannen,keerde hetvervalderkunst.Hj overleed in 1669en
deze uit eigen beweging naarzjn vaderland had velenavolgers;deze werden metdennaam
terug en zag zich door den Keizernietalleen van Cortonisten bestempeld.

Cortusa L. is de naam van een plantende orde van Santiago versierd en met den geslacht uit de familie der Primulaceën;het
titelvan markies del Valle de Olacc. en met onderscheidtzichdooreen s-spletigen!bljvenuitgestrektelanden inNieuw-spanjebegiftigd. den kelk, eene radvorm ige, s-deellge, aan
Tn 1530 begafhj zich wedernaar Mexico, den zoom met een verheven ring Omboorde
doch alleen bekleed methet opperbevel over bloemkroon,en eeneenkelvoudige,s-kleppige
het leger, terwjl de leiding der burgerljke zaaddoos. Demeestbekende soort,C.Matthioli
zaken aan de Audiëncia de'Nuéva Espana L.,opdeAlpen groejende,heetthartvormige
werd Opgedragen.Niet lang daarna werd An- wortelbladeren en donkerroodebloemschermen.
foz
lïo de MendoLa als onderkoning naarMexico Voorheen werd deze plant aanbevolen tegen
gezonden, en Cortez gevoelde zich hierdoor Pdn in d0leden enz.

met onderscheiding bejegend,maar ook met

zöö gekrenkt,dathj nieuweontdekkingstogongeloofeljke moejeljkheden en bezwaren in
1536 het schiereiland Californië bereikte.
Daarna stevende hj naar Spanle,waar hj
zeerkoelontvangen werd en geen gehoorvond
voor zjne aanspraken.Die? terneêrgeslagen
begafhj zich naar een bultenverbljfbj Sevilla,waar hj zjne dagen in eenzaamheid
doorbragt, en den 2den December 1547 overleed.Zjn stoFeljk overschotwerdindekerk
van den heiligen Franciseus in Mexico ter
aarde besteld,en zjnetitelsengoederenkwa'
ten ondernam en na het doorworstelen van

men later in hetbezitvan den hertog de *pzlteleonete Napels.

Cortona,eene stad in de Italiaanschepro-

vincie Arezzo aan de helling van een berg

boven hetbekoorljke ValdiChianagelegen,
telt ruim 5000 zielen, doch is m erkwu rdig
wegens de dââr aanwezige oudheden,vooral
wegens de bouwvallen van een tempel van

zcccFzvd.Zj isdezetelvan een bisschop?en

Coruna (La),de hoofdstad eenerevenzoo
genoemde Spaansche yrovincie van bjna 145

1 geogr.mjlenmetrulm 557000inwoners,ligt
aan de noordwesteljke kust van Galicië aan
den m ond der baai van Betanzos en is eene

der belaugrjkste koopsteden van Spanje.Zj

beziteeneuitmuntende haven,diedoorgranietrotsen omgeven,volkomen veilig en onderde
hoede van 5 forten gesteld is.De stad isver-

deeld in de bovenstad,op het oosteljk gedeeltevanhetschiereiland,metonaanzienljke
straten en t'
raajekerken,endenieuwere,zuideljke bcnedenstad,Pescadéria genaamd en
op de smalle landengte zich verheFend.Er
zjn 6 kerken,onderscheidenekloosters,een
tuighuis, eene artillerie- en zeevaartschool,
een aantal nuttige en wetenschappeljkevem
eenigingen, en ruim 30000 inwoners.Op een
1/auurgaansvan destadverrjstdeHerculestoren ter hoogte van ruim 30 Ned.el;hj is
d001-Trajanus qebolwd en dient thans als
vuurtoren.Denjverheid te Corunalevertlinnen, servetgoed, zeildoek, siyaren, papier

in harehoofdkerk rusthetgebeentederhellige
M argaeetka.Voorts heeftm en er een sem ina- enz. Zj staat door een levendlg stoombootrium, een collége,eene académie (Accadémia verkeer met de overige Spaansche havens in
etrusca, gesticht in 1726)met eene openbare verbinding,en t0t de uitvoer-artikelen behoo-

boekerj,eenmuséum metopschriften,vazen, ren er meel,ooft,wjn)gezouten visch,sarm edailles,gemm en enz-,en een kabinet voor dines,ham ,leder,zeep,voorwerpen van glas
natuurljke historie.Tusschen de stad en het enz.- Men zegt,dat de stad door de PhoenaburigMeervan Perugia(LacusTrasimenus) niciërs gesticht is,en door de Rom einen, die
vindtm en de kloven ofbergpassentw aarHan- haarin 693 vöör Chr.veroverden,Ardobicum
ZIiItZJ in 217 vöör Chr.den consul Flaminil
's Corl
m ium genaamd werd.Laterheette zj La

versloeg.Zj ishetoude Corytlmt,de belang- Corogna.In1509werd zjdoordeEngelschen
rjkste der 12 Etnzscische steden.Latersloot onder N orris ingenomen en verbrand,en later
zj een verbond metdeRomeinen,werd ver- versterkt.In een gevechtbj Coruna den 16den
volgens doorde Barbaren verw oest,m aar ont- Januarj 1809 tusschen den Franschen zaaarwikkelde zich in de lldeeeuw wedert0teene
groote mate van bloei.Gedurende eene eeuw
heerschte er het geslacht Cosali, doch door
den laatsten telg van dezen stam !doorLadis-

schalk Sollfen de Engelschen ondergeneraal
Moore, kwam deze om hetleven.Den zlsten

Februarj 1821 werd erdoorhetvolk endoor
de troepen de constitutie afgekondigd,en den

llzf.
s,koning van Napels,werd zjin 144aan 13denJulj 1823veroverdegeneraalBonrckde
Florence afgestaan.
hoogten vöôr destad,zoodatzj eenemaand
Cortona (Piétro da),eigenljk Berettini, later capituleerde.
een schilder en bouwmeester,in 1596 te C0rCorver.Onderdezen naam vermeldenwj:
Mr. Johan Otvz
t
w , geboren te Amsterdam
tona geboren,Ontwikkelde eerst laat ztln uitstekend kunstenaarstalent.Hj bezatde gave, in1628.Hj werderin 1666lidvan denraad,
om eene aanzienljke ruimte met een g1*
oot bekleedde die betrekking langer dan eene
aantal fguren te bedekken en tevensdooreen halve eeuw en was in dien tjd
' t0t 18-maa1
aangenaam koloriet het o0g te bekoren.Zjn toeburqemeester.Hjwaseenbekwaam staatsmeesterstuk iseeneallegorischeplafondbeschil- m an,d1e in 1674 m et 5 anderen in Engeland
dering in het pxleis Barberinite Rome.Het eenhandelstractaat(hetp'rractaatvanMarine'')
ontbrak hem echter aan scheppende verbeel- t0t stand bragt en zich in hetram pspoedige
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Jaar 1672 zeer verdiensteljk gedroeg.In1652
werd hj secretaris en bewindhebber van de
oost-lndische maatschapptj,en overleed den
l7den Mei 1716.
Mr.Jan,Ct
v-r,geboren den18denJanuarj
1688.Hj was achtereens-olgens gehuwd met
Jol
tanna en Sara A t
vïc Trip,ennazjn kinderloosoverljden werdvoorzjnenalatenschap,
ten bedrage v:n 160000 gulden,het rcorvers
hof''gesticht.
Mr. Gerrit Cpr'
tl
eg, e0n broeder van den
voorgaande en geboren te Amsterdam in 1691.
Hj was heer van Velzen,bekleedde aanzienljke betrekkingen en werd in 1731 en vervolgensnog 9-maalburgemeester van Amsterdam. Hj wordt geroemd als een man van
uitgebreide kennis, een schrander oordeel en
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Leiden. Als diredeur bejverde hj zich,om

het Yaderlandsch tooneel eene groote hervorming te doen ondergaan,'
tgeen hem echter
d001-velen euvel werd geduid.Te 'sHage ge-

vestigd,deed hj er een ruimen schouwburg
verrjzen en speelde ergeregeld,ondersteund
dool
-eenejaarljksc,
hetoelagevan3000gulden,
hem door den Stadhotlder toegekend.In 1776
werdhjbenoemdt0tdireeteurvandenschouwburg te Rotterdam,doeh legde 3 jaar later
die betrekkiny neder,en overleed in 1793.
Hj onderschelddezich dooreen volle,kraehtige, welluidende stem en door gepaste gebaren, en wist zieh door zjn levendig gevoel
en zjne sterke verbeeldingskrachtgeheelin
zjne r0lte verplaatsen.Zelfstoen hj op gevorderden leeftjd, dool-de jichtverhinderd
Om te staan, te Leiden zittende zjnerollen
vervulde,werdhj uitbundig toegejuicht.Binyleyen W attier-zieseniswarenzjneleerlingen.
11j leverdeeene vertaling van den r'
fartuFe''
van M olière, alsmede rDe jonge Indiane''
naarCltamfort,enschreefbelangrjkeprooneelaanteekeningen enz. (1786)''
.- Zjne eerste
vrotlw Ann@ van A'
J/J'
II- waseeneverdiensteljke adrice,en zjn zoon Gerrit,mede een
goed adeur,had eene dochter Anna,diezich
desgeljksaan hetAmsterdamschetooneelverbond en in het huweljk trad met Jacoblts

eenestipteeerljkheid.Hj had echterin 1748
veel van het graauw teverduren,zoodathj
zi
jne betrekking nederlegde en rust zochtOp
zjnbuitenverbljfpW atervliet''.Hjwastevens
meesterknaap van dehoutvesterj van hetbaljuwschap Brederode, en Overleed den loden
October1756.Zjne dochter,gehtlwdmetJan
A'
pç//,was de grootmoeder van J@1l Correr
A'
PC/'
J(ziehieronder).
J&nOprrd'
rIloft(zieonderdenvoorgaande).
Hjwerdgeboren teAmsterdam den 14denDecember 1779: studeerde te Utrechtin de regtvl'
?u Hilrerdlnck.
ten en bekleeddebelangrjkebetrekkingen.In .M '
1808 werd hj dienstdoend kamerheerbj k0- Corvetisde naam vaneenoorlogsvaartuig,
ning Lodewj;k F'
t
z.
pt
?lepzl en later bj keizer dateen v0ltakelaadje bezit,nameljk 3masNapoleonl.Na1813washjhoutvesterinNoord- ten met ra's, benevens eene laag geschut op
Holland,1id van deProvinciale Staten aldaar, hetdek.Hetisin allesgeljk aan eenfregat,
en vervolgens van de TweedeIfamerderSta- doeh kleiner.- 00k heeft men knileorvetten,
ten-Generaal, alwaar hj in 1829- 1830 het die geen halfdek hebben.
voorzitterschap bekleedde. T0t na 1848 bleef
Corvetto (Ludovico,graafvan),een Itahj 1id van dat ligchaam en wasvervolgens liaanseh regtsgeleerde,werd geboren teGenua
n0g een paarJaar 1id van deEerste Kamer. den lldenJulj 1156.Hj wasbj de stichting
Reeds door W illem I was hj benoemd t0t der Ligurische Republiek 1id derreqéring en
staatsraad in buitengewone dienst en tot rid- vervolgens voorzitter van hetD iredolret0tin
der der Orde van den Nederlandschen Leeuw ; 1805.Na den slag van Marengo werdhem de

o0k washj sedert1812 directeurderHolland- waardigheid van doge aangeboden,maarhj

scheMaatschappj vanW etenschaypenteHaar- wees die van de hand.Napoleon I belastte

lem. ,Hj overleed op zjne bultenplaat'
s te
'sGraveland den 25sten Julj 1855.
Marten Oorrer een uitstekend Nederlandsch
tooneelspeler.Hj werd geboren te Amsterdam
in 1727,doch hetisnietbekend,dathj tot
het geslacht der reeds vermelde Corrers behoorde.Doordien hj in aanraking kwam met

hem en anderen m et de vervaardiging van

leerling werd van den plaatsnjderen acteur
Jan W'
MO
ZJ, ontwaakte zjne neiging tot het
tooneel en verbond hjziehin 1748 aandenAmsterdamschen schouwburg. Vier Jaar later
keerdehj alsleerling terug naarP'
tntenhj

wj onderdezen naam :
JokannesArnoldiCorrlfxà',eenNederlandsch
godgeleerde,eigenljk Rarens en dooranderen
ook Corrinus a Belderen genoemd.Htlwerd

den tooneelspeler Krook en vervolgens een

een pcode du commerce''.Na 1814 werd hj

t0t staatsraad,na deH onderd dagen t0tvoorzitter van het Comité van Finaneiën en in
1815 tot minister van Financiën benoem d.

W egens zjnezwakke gezondheidnam hj in

181
C8 zjn Ontslay en overleed in 1821.

orvinus,zle Raabe;- voortsvermelden

geboren te Leiden en in 1606 aldaar t0tzes-

oefende zieh tevensin de kennisvan vreemde
talen onder de leiding van den advocaatJan

den predikantberoepen.HjverdedigdedeRemonstrantsche gevoelensen werd om diereden
&VJ
J Mare'
t
bsen den hoogleeraar Vrljlt@ Na- in 1619 doordeSynodeafgezet.Geruimentjd
datl
zj syoediggrootevorderingenhadgemaakt, vtlrtoefdehj buiten 'slands,eorstteAntwerbegaf hj zich naar Parjs, waarhj den ge- pen (!1z later te Norden.Daal.na promoveerde
m eenzamen omgang genoot van den grooten hj i1
z de regtsgeleerdheid,vestigde zich als
tooneelkunstenaar Lekain, en bleef na zjl
z pleitbezorger te Amsterdam thield erook,op
terugkeer t0t in 1763 aan den ?ktnsterdana- verzoek der regêring,regtsgoleerde collégies,
schen schouwburg verbonden.Tot
àn rigtte hj en Overleed er in den aanvang van 1650.I11

eenafzonderljk tooneelgezelschap op,hetwelk de dagenttoen hj vervolgd werd,droeg'hj
voorstellingen gaf te 'sHage,Rotterdam en den naam van P.e
Jbr'
lyt
sez?.Hj sehreefonder
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anderen pchristiana et seria admonitio ad scheidt zich dool'eene vertakte bloemkolf,in
R.Donteklok etc. (1609, ook in hetNeder- onderscheidene onvolkomene bloemscheoden
landschl'',- pDefensio sententiae J.Arminii besloten,doorongesteeldebloemenmet6meelde praedestinationeetc.(1613)',- hetd00r- draden,zamengegroeide stampersen eene éénwrochte werk rcensura anatomes Arminia- zadigebes.De soorten zjn in O0st-en W estnismi etc. (1622)'',
pEnchiridion Juris Indië, Brazilië en Nieuw-llolland te vinden.

Civilisetc.(1640 en laterl'',- en pElementa De belangrjkste is C.eerifera lFàp#.ofde
waspalm,die in hetnoorden van BraziliëuitJurisCivilis(1645)9'.
Arnoldws Ppr'
?
l'
Jl?z.
$
',een zoon van den voo1-- gestrekte wouden vormt.De stam bevat een
gaande en hoogleeraar in de regtsgeleerdheid lichtgeel was, hetwelk men na vermenging

teMainz.HjomhelsdedeR.Katholiekegodsdienst en schreefonder anderen:pDigesta per
aphorismosstrictim explicata (1642)'5,- plus
Canonicum peraphorismosstrictim explicatllm
(1848, 1651, 1671 en 1717)'', en plus
feudaleaphorismisexylicatum (1655enlate1l''.
Corvin-W iersbltzki (Ott0 JuliusBernhard von), een Duitsch schrjjver en afstammelillg Van 00n grafeljk Hongaarschgeslacht,

metbjen-wast0thetvervaardigen van kaarsen kan gebruiken. Het merg van den stam
leverthetpalmmeel(làrinha),terwjldevruchten en de uiteinden der bloem kolven eetbaar
zjn en debladeren t0tbedekking vandaken,
t0t veevoeder enz. kunnen dienen.Eene andere soort, C.Itmbraculjfera .
r.,(
1eschadt
lwpalm of Oost-fndische gebang, op Ceylon
Talliputboom genoem d, bereikt eene hoogte

werd geboren te Gumbinnen den 12den Octo- van 20 Ned.elon heeftwaajervormige blaber 1810,bezochtde militaire scholentePots- deren, die 2 Ned. el lang en ruim dubbel

dam en Berljn,diende van 1830- 1835 als zo0 breed zjnenalsregen-en zonneschermen
luitenantennam toen zjn ontslag,waarnahj worden gebruikt.O0k schrjvendeSingalézen
zich te Frankfortvéstigde en er in 1839 het daarop hllnne gewjde overleveringen.Hetsap

t de stengels der aren werktals braakmidburgerreyt verkreeg.In 1840 begaf hj zich ui
naarLelpziq,stichtteerin 1842 eenezwem- del en wordt tegen slangelzbeet aanbevolen,

school en hleld zich tevens bezig met letter- terwjldezamentrekkende worteleengenees-

kundigen arbeid.Gedurende deFebruarj-om- middel is bj buikloop. Het merg van den
wenteling van 1848 kwam hj te Parjs in stam geett eene soortvan sago,en dejonge

kennis met H erwgqh,,nam m etdezen deelaan sprui
ten worden alsgalmkooltoebereid.Van
den opstand in Baden en streed als h00M- de bladeren vervaardlgt m en op Java manoëcier den 27sten Aprilbj Dossenbach. Na den, zakken,hoeden enz.- Eindeljk noeeen kortvertoefin Frankrjkvertrokhjvoorts menwj C.tectorum Ahzz
lù.et.
#o0
zw!.,waarvan
naar Berl
jn,waar hj metHeld deredactie de stam t0t timm erhoutdient.
van de pluocom otive''op zich nam ,doch reeds
Cos, een der Sporadische eilanden aan dc
inMei1849verbannen werd.Nuginghj naar kust van Carië,was weleerberoemd wegens

Baden en aanvaarddedebetrekkinyvan over- uitmuntenden wjn,welriekende zalfen fijne
ste van den landstorm te Mannhelm.Daarna weefsels, voorts a1s de geboorteplaats van
trok hj als chefvan den generalen stat'van H ippbcrates, van den dichter Pltilaa.gen van

hetBadenschelegernaarRastadt.Na de over- den schilder Apelles.Zjne evenzoo genoemde
gave dezerstad werd hj ter doodveroordeeld, hoofdstad,reeds door H omerus vernleld,w as
doch dit vonnis in lo-jarige kerkerstraf ver- doorsterke mtlrellOmgovon en van eene goedc
anderd.Toenhem in 1855deOverigestraflaren haven voorzien;zj werd dooreeneaardbeving
ltsw ederom
werden kwjtgescholden,begaf hj zich over verwoest,doch door AntoninusPi'
Amsterdam naar Londen,woonde eenigen tjd opgebouwd.Tn hare voorstad bevond zich h0t
te Hamburg,en keerde toen wedernaar Lo11- Ascl
eyium ,eenheiligdom,aan Asclepias(Aes-

den terug, waar hj zich met letterkundigen culaplus) gewjd, waarin zich de pAphrodite
arbeid bezig hield.Den 4den September 1861

reisde hj als correspondent van de oAtlgsbur-

Anadyom ene''van Apelle&.bovond.
Cosecans,zie Secans.

ger Allgem eine Zeitung''naarNoord-Am erika,

Cosel (Gravin von) of Cosell,geboren von
en zjne berigten van hetoorlogstooneelwer- WroclWoç/'
,deminnaresvan Aît
yltstl
ts.
!'
.J'
,k0den in datblad Opgenomen.O0k in 1870 ge- ning van Polen en keurvorstvanSaksen,werd
durendeden0or104tusschenPruissenenFrank- geboren in 1680 te Deppenau in H olstein.Als
xjk bevond hj zlch als verslaggeverop het hofdame bj de erfprinses Joltanna 'pczlBrunsoorlogsveld.Van zjnegeschriftennoemenwj: wU'k.Wolfenbl
ittelhuwdezjmetdenSaksischen
m inister Hoymb,diehaarnaar zjnegoederen
het treurspel rDie Htlnnyaden (1836)'',
Abrisz der Geschichte der Niederlënde bis bragt,om haartegen de gevaren van hetHof

atlf Philipp 11 (1841)'') XDerNiederlindische Freiheitskrieg (1847- 1849,6 dIn)'',
IllustrirteW eltgeschichte (metIleld,18441851)'',- pllistorischeDenkmale deschristlichen Fanatismus (1845, 2 dlnl'', - en
XAusdem Leben einesVblksk:mpfers(1861,
4 dln)''.
Corydalis L.,zie Helmbloem.
Corylus L.,zie Hazelaar.
Corypha L.is de naam van een plantengeslachtuit de fam ilie derpalmen;hetonder-

te beveiligen.Toch schilderdehj harebekoorljkheid met zôô levendigc kleuren, dat de
Koning haar naar D resden ontbood,w aarna

zj van haren gemaalscheidde,en den naam
Cosel aannam,terwjlkeizerJozkf fhaart0t
rjksgravin verhief.HaarKoninkljkeminnaar
deed nu te Dresden een paleisvoorhaarbouwen,hetwelk thansn0g harennaam draagt,en

zjwistnegenlaarlangdegunstvanA'
lt
gtstt
fste
behouden, zoodat zp eene onbeperkte heem
schappj voerde aan het Hof.Behalve rjke
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gesehenken?ontving zj in tlien tjd eenjaam
ljksch inkomen van 1 millioen thaler.Ilar:
verregaandejverzuchtwasoorzaak vanharen
val.Immers toen zj zich in 1716 op weg
begafnaar W arschal,Om er den Koning btj
zjnezamenkomstenmetdegravinron.
Df:?#t
?
#*
te overrompelen,werd zj aan (
1()grenzenvan

ztjno overige werken vermelden wj:potlétlm
(1831 1838t 9 dln,elz niet
lwe verzameling
1839 1841 4 dlnl'', el
zrEi11Heirathsgesuch
(1841)5'. Hj overloed te Berljn den 22sten
Januarj 1842.
Cosmas.onderdozennaam vermeldenwj:
Cosmas?een martelaaruitAlabië.Metzjn
Sili
hzië door een militair commando gt
anood- broeder Damon'
qsbeoefende hj doheelkunde
zaakt om naar D resden terugte keeren.D olll1 te Aegaea,, en toel
zzjweigerden,oferanden
ook van hier verbannen,werd zj te Halle tebrengen aan de afgoden,werden zjin 303
in'hechtenis genomcn en naardevesting St01- na Chr. op last van den stadhoudel- Lysias
pen gebragt?waarzj veleJaren sleet,terwjl Onthûofd.Beider gebeente isin 1649 van Bremen naar Miinchen overgebragten hier il1de
St.Michaëls-kerk begravpn.Htm gedenkdag is
de vrjheid aan,doch zj wilde haregovange- tle 27ste September.
nis niet verlaten. Daar I'rederik 11,zoolang
Cosmas Indoplettstes,een Egyptischen m onde Koning hal'e brieven onbeantwoord liet.Na
den dood van laatstgenoem de bood m en haar

hj in den Dexti:arigen o0l'
l0g Saksen bezet nik en den vervaardiger van een aardrjkshieldt het aan haar toegekende jaargeld in kundig w erlt in 12 boeken,door hem in de
sleehtemuntlietuitbetalen,deet
lzj degeld- Gde eellw in deGrieksehetaalOpgesteld.Hj
stukken aan den wand van haar woonvertrek

levert daarin een tafereelvan hetzonnestelsel

vastspjkeren. Zj Overleed in Maart1765.Zj en geeftbjveleOngerjmdhedenonderscheidene
w as eene der schoonste en geestigstevrouw en belangrjke mededeelingen omtrentdehandelsvan haren tjd en ongemeen bedreven in de verbindingen der Otlden.Zjn boek ismeerFransche letterkunde.

Cosenza! de hoofdstad eenel'evenzoo ge-

m alen gedrukt.
Cosmas'
plp,Praag,denoudstenBoheemschen

noemde Itallaansche provincie, die ook den
naam draagtvan Calabria Cïderïpz'd en Op134

geschiedsehrjver.Ht
J werd geboren in 1045,
studeerde te Luik,was te Praag en eldersals

Eqgeogr.mjlenomstreeks432000inwonerstelt, priester werkzaam ,bekleedde eenigen tjd de
ligt in een fraai en vl'tlchtbaar dal aan de betrekkillgvangeheimschrjverbjHendmikfV,
Crati en Busento. De stad is de zetel van en overleed den zlsten Oetober 1125. Zjn
Chronicon Bohemorum''isde bestebron vooleen aartsbisschop en van een prefect, heeft
eene praehtige hôofdkerk, een fraai kasteel, de vroegereyesehiedenisvan Bohemen.
onderscheidene kloosters en eenigeinrigtingen

Cosm os ls een Grieksoh woord,dat z00-

van Onderwjs.Zj bezit eene bevolking van
omstreeks 18000 zielen,die een belangrtjken
handeldrjven in zjde,oljvenolie,wjn,hennep enz.In hare nabtjheid bevindt zich het

wel sieraad als lteelalbeteekent,Omdatjuist
ditlaatstevolgensde ol
lden hetsierljksteen
prachtigste is,watm en zich ltan voorstellen.

Daarom heet Alezander von Whzzlôtyl#/ (zie

Sila-woud, eene beruchteschuilplaatsvan rO0- Onder dezen naam)aan zljn hoofk
lwerk,waarin

vers.- In oudentjdheettedezestadConsentia htjeen heerljk tafereellevertvan hetheelal,
en wasdehoofdstad van Brtlttium.M'eermalen, den'ti
talvan rCosmos''geyeven.Van cosmos

vooralin 1638,werd zjdooreeneaardbeving zjn onder allderen atkeleld:cosmeticnm,een
verwoest. In 410 overleed er Alarie,koning
derW est-Gothen,en in 1270 Isabella,gemalin

naam , dien men geeft aan welriekende wateren,oliën,zalven,poodersenz.,welkedienen
Om de schoonheid van hetligchaam ,inzonderjk.
van Phil%
à'
lts1I1 van Fralzkri
Cosim o (Piérodi),eenTtaliaansch schilder, heid van de huid,te verhoogen, eosmiselt,
werd geboren te Florence in '1441twas een eenbjvoegeljl
knaamwoord,datqebruiktwordt

tjdgenootvan Ghirlandajo en eenleerlingvan
CosI
'
mo .
Ao,
s:!D, wien hj ter zjde stond bj
hetversieren der Sixtjnsche kapèl.Hj keerde
vervolgens naar Floxence terug,alwaar htj in
1521 overleed. Hj muntte vooraluitdoor de
schoone vleesehkleur,die htiaan zjnefiguren
wist te geven,en Openbaarde inzjneschilderstukken eene grooteneigingt0thetzonderlinge.
Tot zjne belangrjkste kunstgewrochten bellool'en: rDe Ontvangenis van Maria''en de
Geschiedenis van Perseus''te Florence,
DChristus en Johannes als knapen'' en ,De

godin derliefde,vooreen myrtenboschjegelegen'' in hetMuséum teBerljn.
Cosinus, zie Sinus.

bj zoodanige verschjnselen,dle regtstreeks
van de w etten van hetheelalworden afgeleid,
zoodathet tegenover ierrestrisclb staat,- eoswzolo-/: oi'leer van het heelal, gesplitst in
oosmonomie Of beschouwing der w etten van

het heelalen cosmoyraphieofbeschrjving van
het heelal,en,voor zoover zj enkeldebewe-

gingswettenbehandelt eendeeldersterrekunde,
cosmopolitismlts ot wereldburgerschap,dat
de menschheid als êén geheel en degeheele
aarde als hare woonplaats beschollwt en zich
tegen het nationaalt'
anatismus verzet,- eosmorama ot'tafereelvan het heelal,een naam ,
dien men geeftaan eene reeksvan landschappen, aan verschillende deelen der aarde ontleend en door optische glazen op de meest

Cosmar(Alexander),eenDuitschschrjver,
geboren te Berljn in 1806, stichtte aldaar natuurljke wjze yertoond,- en cosmotl
teisden boekhandel rcosmar und Krause'', doch wzz
lf.
st dat hetKelfde is a1s pantheïsmus (zie
verwjderde zich weldra tlit di0 zaak. Hj Ouder dit5voord).
redigeerde voorts:nDerBerlinerM odenspiegel''
Costa.onder dezen naam vermelden wj:
en schreefvoor het tooneeleen aantal blj- Loeenzo CO.SJ/,een Italiaansch schilder,gespelen,diemetbjvalwerdenontvangen.Van boren teFerrara omstreekshetJaar 1450.Hj
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vormde zich hier en te Florence onder de had hj)doortrokken van debeginselen van
leiding van Lq
ppien Gozzolit0teentlitstekend Bilderdqk, reeds lang het Christendom 0mkunstenaar en woonde vervolgensteRavenna, helsd,zoodathjin1822md zjneechtgenooteen
Bolognaen Ferrara,waarhj metolieverfen dr. Capadose te Leiden delzdoop ontving,en

altkesco schilderde.Zjne beste stukken zjn het hoofddoel van alzjn werken en streven
DDe aanbidding der 3 Koningen''in de Brera wasnu debestrjding van hetongeloofenvan

te Milaan,
pDe zegepraal des levens en de revolutie,benevensdehandhaving van het
des doods''in eenekapèlteBologna,- rlezus orthodox-gereformeerde leerstelsel. Datbljkt
in den tempel'' en eene nGraiegging'' beide voora'
lOok in zjnegezallgen,welke tintelen

in hetMuséum teBerljn.
Paolo OO.
SJJ,een verdiensteljk Italiaansch
schrjver.Hj werd geboren te Ravenna den
l3denJunj1771,studeerdealdaarentePadua,

van een Oostersch-profétisc.
hen gloed.Hj ves-

tigde zichvoortsteAmsterdam enhieldergodsdielzstig-stelselm atigevoorlezingen)alsm edeandereovergeschied-entaalkunde enin 1823verbekleedde het hoogleeraarsambtachtereenvol- schenen zjnegeruchtmakende))Bezwarentegen
gens te Treviso,Bologna en Corfu,en Over- den geestdereeuw ''.D00rFel
jkheid vangeleed den zlsten December 1836.Hj waseen zindheden waB hj op het lnnigstverbonden
jverig tegenstanderderrom antisehe schoolen metden genialen dichter enimprovisator W ilbevorderdemetkrachtde studiederclassielten. lem de Clercg,en gedurig verbaasdehj zjne

Hj nam deelaan deherzieningvanhetwoor- landgenooten door zjne stoute en krachtige
denboek della Crusca (1810- 1820),gafeene liederen,die later in zjne rzangen uitververtaling uit der liederen #an Anâereon,enz. scheiden leefljd (1827)''werden opgenomen.
Zjnegezamenljkewerken zjn in1825in2d1n Vroeqere vrienden,zooalsD.J.van Lennep,
inhetlichtverschenen,- vervolgensnogmaals JeronImo de Tzkl.
ç en anderen,schoon hulde
in 1829- 1830.
brengendaanzjnegrootegaven,trokkenzich
M ieltele Ctldfl, een Italiaansch toondichter. echterall
enysterugvan den omgang meteen
doxi
s
mus
dooreenefànatieke onbuigzaamheid
zjne ogleiding aan het Conservatoirealdaar,
begaf zlch in 1828 naar Engeland, werd er onderscheidde. Da Ct
lyfl daarentegen verzain 1830 directeur van hetorchestderItaliaan- melde een nieuwen kring van vromevrienden
sche opera,later van dat van Covent-Garden, en vriendinnen,gedeelteljk uit den min-been bes
tuur
we
rddehjer de groote muziekfeesten.In schaafden stand,maarjveraarsvoorde oude
1869
t0t ridder benoem d.T0t zjne beginselen in Kerk en Staat,om zich heen,
belangrjkste compositiën behooren de opera zoeht zjne bjbelkennis te vermeerderen,en
XD0n Carlos''en het Oratorium pE1y''.
hield uitlegl
tundige en stichteljke voorleUkiël#J Costajzie Aeosta.
zingen ovcr de rHandelingen der Apostelen''
AntonioBernardoda CostaCc&-cJ,zieCabval. welke in 1827 en 1828 in hetlicht verscheJdcJc da & 1.Jc,een uitstekendNederlandsch nen.In 1830 t0t1840 leverdehj overVaderdichter.Hj werd geboren te Amsterdam den landsche geschiedenis en taal- Onderanderen
over
14den Januarj 1794 en wasdetelg van een Bi
lderrDe
dqk ondergang der eerste W areld''van

Hj werd geboren te Napelsin 1810,ontving man, die zlch Op het puntvan geloofs-ortho-

aanzienljk Israëlietisch geslachtvan Portugèschen oorsprong.W egens zjne voorsyoedige
ontwikkeling werd hj reeds Op 8larigen
leeftjd opgenomen op de Latjnscheschool,en
hj verliethaar5Jaar latermethetuitspreken
van een doorhem vervaardigd Latjnschdieht-

stuk rover de twaalfwerken van Hercules''.

Zjn eerste gedicht in hetNederlandsch,gekeuring weg van Bilderdl
jk.Zo0 kwam hj
titeld rD e lofder dichtkunst'' droeg degoedm et dezen en vervolgensmetden smaakvollen

-

voordragten,welke door hoog-

leeraren en aanzienljke inwoners der stad
werden bjgewoond.Een nieuw tjdperk van
dichterljke werkzaamheid nam een aanvang,
toen hi
j in 1839 tot lid Was benoem d van
het Koninkljk N ederlandsch Instituut;hier
droeg hj onderscheidene prachtige zangen
voor, die met de pvjf-en-twintig Jaren''beginnen en met den rslag bj Nieuwpoort'
eindigen. Gedurig deed hj merkwaardige
vlugschriften in het licht versehjnen;zooals
DNederlandersl bljft vereenigd methet oog

hoogleeraarran Lennep in aanraking,terwjl
hj de studie deroude,vooralderGrieksche op G0d!''(1844)9' - slletooyenblik(1848)''
dichtersmetjvervoortzette.Hj werd voorts en bj het afsterven van konlng W illent11
aan de leiding van Bilderdj;ktoevertrouwd,en openbaarde hj zjne smartin een trefenden
bezocht in 1816 de Leidsche hoogeschool,Om ltjkzang.In hetlaatstetjdperkvan zjnleven
erin de repten testudéren.HiervestigdeO0k washj bestuurderen voorgangervan hetselilderdl
jk ln 1817 zjne woonplaats,en een minarium der vrje Sehotsche Kerk (1852aantalrjkbegaafdejongelingen,waarbj zich 1860),en ging hj voortmethethouden van
da CO:J. met zjn voormallgen speelmakker voorlezingen,eerst in zjne woning enlaterin
Capadose bevonden,schaardezichrondom dien openbarelocalen- aanvankeljk alleenteAmvoortreFeljken geleerde.Nadatda Cbdfc den sterdam , later ook in andere plaatsen.Zelden
doctoralen graad verworven had,eerst in de hield hj zil
!h daarbjstiptaanzjnonderwerp,
regten en toen in de letteren en bespiegelende

daar invallende gedachten den genialen im -

wjsbegeerte, trad hj in het huweljk met provisator yedurig t0t uitweidingen vervoerHanna We?
zzlozlïe,terwjlomstreeksdien tjd 2 denj waarln het verhevene m et het humodeelen ppoëzy''van hem in het lichtversche- ristische w el eens op eene zonderlinge,maar
nen,die hem dadeljk eene eereylaatsbezorg- altjd op eene wegslepende wjze was verden in de rj derN ederlandschedlchters.Voorts mengd.Zjn laatsteletterkllndigearbeid nover
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J
fv,
s/isdenaam van
den menschendichtel'AV.Bil
derdjk''enzjne Costa-Rica ofRjike.
redevoering gBilderdjk herdacht'', op het den meest zuideljken Staat der Vereenigde

eeuwfeest van diens geboorte gehouden, ge- Staten van Centraal-Amerika en vormtsedert
tuigen ervan,datzjn prozaevenz0okrach- 1842 een zelfstandig gemeentebest, hetwelk
tig enschoonwasalszjnepoëzie.Dezerjk-be- zich uitstrekt van de Zuidzee t0t aan de Atgaafde man overleed te Amsterdam op den lantische Zee,en ten zuidoosten aan Panama
z8stenApxil1868.Hjwaslid vandeLeidsche en ten noordwesten en noorden aan Niearagua

Maatschappj van Nederlandsohe letterkunde, grenst.Hetteltop 1101 C)geogr.mjlenruim

135000 inwoners. Het land is meerendeels
Da Otldf. onderscheidde zich door een ka- bergachtig en van hooge bergketens doorsnerakter dat men oostersch z0u kunnen noe- den,atkewisseld doorhooggelegenedalen en
men.Hj waszeergevoeligvoorvriendschap, vlakten. M en vindt er eene reelts van vulkaen behalve de OJ:rcg behoorden vooral Groen nische toppen,van welltesommige werkzaam
van Trlqsfdrer, Willem M esscltert, Koenen, zjn.Aan dewestzjde heettmen uitgestrekte
Beets, Hasebroek en Skltwartz t0t hen, aan kustvlakten langsde baaiNicoyametdehaven
wie hj zich innig verbonden gevoelde.Zjne Puntas-Arenas en langs de prachtige Golfo
gastvrjheid was gul en Opregt,ztjn omgang Dulce. De bodem wordt er door een aantal
enz.

levendig,belangrjk en boejend,terwjl de
gloed,die hem bezielde,zjn 0og deed vonkelen.Dat hj op den geest) dieook thans
n0g op godsdienstig gebied in de stad zjner
voormalige inwoning en eldersheerscht,een
belangrjken invloed heeftgehad enn0g altjd
heeft,isboven allen twjfblverheven.
Van zjn arbeid alsgodgeleerde,dichteren
letterkundigevermeldenwj,behalvehetreeds

rivieren besproeid,doch deze zjn weinig of

djk (1823)'',pover de Remonstrantsche en
contra-Remonstrantsche twisten en de Synode
van Ilordrecht (1824)''2 nover Taal en
Poëzy (1836)''/- nluezlngentegen.Dr.Strauss
en diensLebenJesu (1839- 1840)',- rover
den ApostelPaulusen zjneschriften(1844-

vochtigheidgevaarljk voordegezondheid.

ding derEvangelieverhalen(1845-1846)'',

tigheid en houden zich vooralbezig metden

niet bevaarbaar,zooalsdeRio Grande,slechts

over een afstandvan Ggeogr.mjlvoorkleine
stoombooten toegankeljk,de San Carlos(Sarapiqui),de Reventazon)de Matinaenz.,alle
aan dewestzjde.Debodem iserzeervruchtbaar en levert eene groote verseheidenheid
van gewassen, en het klimaat? in hetalge-

meen zeergezolld,isvoortreFeljk 0j)deberg-

genpemde,n0g hetvolgtànde:vandegehoudene vlakte van José, waar eene eeuwlge lente
voorlezingen rover het Taalstelsel van Bilder- heerscht.Alleen dekusten zjnerwegenshare

Van de mwoners behooren er omstreeks

3/: t0t het ras der Blanken,en deze wonen

op de hoogvlakte van San José en Cartago
en in het da1der Ri0 Grande op een betrek-

keljk klein gebied bjeen.Zj dragen dedui-

1845)'',- rchristologische lezingen Overden deljke kenmerlten van hun Spaanschen 00rpersoon van onzen Heer J.C., naar aanlei- sprong) onderscheiden zich door vljt en ma-

XoverdenApostelJohannesenzjneschriften
(1847- 1848)'',- en pover deBrieven van
Paulus,met eene inleiding,over den Bjbel
in onzen leeftjd (1858- 1859)''; van zjne

landbouw , welke zich hoofdzakeljk bepaalt
t0tkoëj,suiker,cacaoen rjst.00k de veeteelt is er niet Onbelangrjk, en de handel

z0u er veel hooger vlugt nemen, indien er
betere middelen van vervoerbestonden.Lang(1814)'' - pDePerzen van Eschylus(1816)'' zamerhand echterwordtex voorpaardensporen
ometheus van Eschylus (1818)'', - enz. gezorgd. Alleen de haven van Puntasgpr
XAlfonsus I, treurspel (1821)'', - rAan de Arenasis er voor den buitenlandschen handel
rivieren van Babel(1841)'',-- rW achterwat geopend, doch vandaar wordt dan ook eene
iservan den Nacht?tl848)'',- rDeChaos groote hoeveelheid koëj, suiker, huidenj
en het licht (1850)'',- mHagar en Elisabeth schilpadschalen enz. vooral naar Engeland
ingescheept. De toestand van het onderwjs
(1852)'',- rDramatisc,
he poëzy (1853)'7(jXPolitieke poézy (1854),,- en njylesper?
l(,yj is in Costa-Rica niet ongunstig;m en had er
(1855)'';- en van zjneverdereproza-werken. reeds in 1854 ruim 70 scholen met3500 leerXHet karakter van PrinsM aurits en deregts- lingen, voorts eene universiteit te San José
pleging van Oldenbarnevelt (1824- 1825, 2 m et 6 hoogleeraren en omstreeks 100 studenstukkenl'',- rDe Sadduceën (1824)'')- rln- ten. M en heett er geene kloosters of godsleiding tot de Voorlezingen over de Geschie- dienst
iqe orden)doch deR.Katholieke godsdenisdesVaderlands (1833)'1, rvoorlezin- dienstls er die van den Staat.
doktwerken: rDe verlossing van Nederland

gen overhetoudeTestament(1844- 1848)'',Toen Centraal.Amerika zich onafhankeljk
XPaulus, eene schriftbeschouwing (1846, 2 verklaarde, bevond zich onder zjne Staten
Co
sta-Riea op den laagsten trap van (mtwikd1n)'',- 4Israëlendevolken(1848- 1849)'',-

Herinnerlngen uithetleven en den omqang keling,doch het maaktesnellevorderingen en

s

van W .deClercq (1850)'',- pEen-en-twlntig
dagenteLonden''tl8szl,''- j
yHerinnerillgenaan
D.J.vanLennep (1853)'',- rBesehouwingen
van de Handelingen der Apostelen (18561858, 3 stt
zkkenl'', - rBeschouwingen van
het Evaugelie van Lucas (1856,2 dlnl'',-

bleefwegens deligging deslandsvoor burgeroorlogen bewaard. Vooral is deze Staatveel

Iueiden alzoogeleerd wordt(1857)'5.

geen bloed en dienden slechts t0tbevestigmg

en rW at er door de Theologische faculteitte

verpligtaan zjneerstenpresidentJl
tanXerl,
dievan 1824 t0t1832deteugelsvanhetbewind
in handen had. W è1 hebben in Cnsta-Rica
om wentelingen enzelfsm ilitaireom wentelingen

plaatsgehad,maardeze eischtenin den repel
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der uitvoerende magt.Allcen godurende h0t e
iaar 1815? trok eerstveleropmerkzaamheid
vool'zitterschap kan genel'aal Carillo (1839- t0t zich door hare rspecimens ofthe early

1842),diemd jzeren hand rogeel
'de,wasde
Staat,die in 1842zjneonafhankeljkheidvan
de overige Staten afkondigde)aan de woeling
derstaatktmdigepartjenterprooi.DeOorzaalt
hiervan was vooral de foederalistisch-gezinde
generaalM orazan,diein 1840 lnetzjneaanhangers de wjk had moetennemf
m naarhet

btlitenland.Deze deed in 1842 00n invalin
Costa-Rica en zond Carillo in ballingschap,

doch werd door zjne tegenstanders, onder

aanvoeri
ngvan JoslJ.
fcz'
l Alfaro,geslagen,
gevangen genomen en ter dood gebragt (18
September 1842). Onder het voorzitterschap

van den overwinnaar kwam het land weder
t0t rtlst en verkreeg in 1848 eene nieuwe
grondw et. Zeer w eldadig was voorts na 1850

het bestuur van den president Juan AFJFJ
M ora,een rjk koopman,di0metnaauwgezetheid den 100p der zaken regelde. Onder
zjn bestuur nam Costa-Rica in 1856 en1857
op eene eervolle wjze deelaan den oorloy
tegen Walker (zieonderdezen naam)in N1caragua. Nadat M ora in Mei 1859 voor dc
vierde maal t0t presidentgekozen was,werd

hj in Augustus daaraanvolgende dtlol
'eene
zamenspanning van liberalen en vreem delingen

poetry OfFrance (1835)''en gat'vervolgens
beschrjvingen van Franschezedencngewoonten in A summer amongst the bocages and

the vines, (1840,2 dln)'',- rpelgrimage to
Auvergne (1842)1', - en pBearl
z and the
Pyrenees (1844)''. Voorts schreefzj:rTotll'
to and from Venice(t840)'',- rFalls,lakes
and mountains Of North W ales (1850)'',,r
fhe Queenspoisoner (1841,2 dln)'',- pGabrielle (1843, 3 dln)'',- rlacques Coetlr
(1847,3dln)'', rClaraFane(1848,3dlnl'')
degedichten rltosegardenOfPersia(1845)'
en rluay ofthe stork (185G)'' - Memoirs of
eminent Englishwomen (1844, 4 d1n)'',)1Memoirs 0f Mary, duchess of Burgundy

(1853)'' - en mAnneofBritany (1855)''..
-

Haar broeder Dwdley diende in de Britsche
a<m 00,

wjdde zich vervolgens aan Y7etenschappeljkenarbeidenwasvan1829 t0t1831
medewerkeraan mLe règneanimal''van C'
ttrier

feParjs.NazjnterugkeerinEngelandschreef
hj een rToul-throug the valley OftheMeuse
(1845)'' benevens onderscheidene romans en
verhaleny zooals p'
rhe joint-stock banker
(1856)'')en rllolidayswithHobgoblins(1840)'',
alsmede rltaly, from the Alps to the Tiber
(1861,2 dln)''.
Costenoble (KarlLudwig),een tooneel
speler en dramatisch schrjver,werd geboren

verraderljk gevangengenomen,metzjn bxoeder (opperbevelhebber van hetleger)en zjn
zwager generaal Jp:J M aro Cllc.
î (minister
van Oorlog en Financiën)naarPuntasArenas te Herford in 'W estfalen den 28sten December

gebragtenvanhiernaarGuatimalaingescheept, 1769:en leerde te Maagdenburg hetbakkers-

vanwaar hj tegen die daad van geweld en bedrjf.In 1790 voegdehj zich echterbjeen
t
egen het Overhem uitgeslyokenevonnisder troep reizende tooneelspelers,vond bjvalbj
ballingschap protesteerde,zlch vervolgensnaar zjne aanvankeljke optreding, doch moest
New-York begevende.Inmiddels wasteCosta- dikwjls armoede en ellendeverduren,zoodat
Rica de geneesheer Jo&.
l Xtxrït
z Montalqqre, hj ook op andere wtjzen,voorald00< het
een schoonbroedervan den Engelschen consul, vel'
vaardigen van silhotlëtten, in zjn Ondervoorloopig t0tpresidentbenoem d,enaandezen houc
l vool.
zag. Later oefende hj zich in de
werd in het laatst desjaarsdoordeConstituê- muziek,doch bepaaldezichin 1794 wederbj
rende Vergadering eene nieuw e cûnstitutie hettfloneel,zoodathj van 1800t0t1818 aan
voorgelegd,waarna hj in hetbegin van 1860 den schouw burg geplaatsten lateralsregissetlr
eene '
W etgevende Kamer bjeell riep, welke aangesteld werd. Hj Overleed te Praag den
hem het voorzitterschap definitlef Opdr()eg. 28sten Augustus 1837.Hj was een uitstekend
Intusschen vertrok Rafaël Mora naar San tooneelspeler, een ervaren comicus, die zich

Salvador, hetwelk de revolutionaire regéring vooral naar het voorbeeld van Schröder en
van Costa-Rica niet had erkend. Vandaar j'
mand gevormd had.Hj levarde een aantal
stevende hj .naar Ptlntas,Arenas,drong met bljspelen: waarvan sommige nog met bjval
ongeveer500m an in hetbinnenlanddtlol-,doch wordcn Opgevoerd?zooals:pDertodteOnkel''
leed den 28sten 8eptember 1860 de nederlaag,
Der Schiffbruch-'
,Die Testamentswaarna hj metzjn broederen metgeneraal clausel''h !Di.e, Terne''' rFehlgegrifen''?
Canas voorden krjgsraad gesteld,gevonnisd en ?,Am 0rhllft en doodgeschoten werd.- In den aanvangvan
Cos
1 ter.Onderdezen naam vermeldenwj:
1863 is Dr. Je&u,
n X ïzzàdzgd.
s er voorzïtter geLallrens Janszoon Ct
?s'&r,dopr velen in New orden,en deze is ook in 1868 t0tdiewaar- derland voor den uitvinderderboekdrukkunst
digheid herbenoemd.Menhceftereenpresident gehouden. Aan de btjzonderheden, reeds in
en een vice-president, een Senaatvan 25 en ht
lt artikelboekdrvkkun&t(ziealdaar)omtront
eene Kamer van Afgevaardigden van 29 leden. hem vermeld,willen wj hetvolgendetocvoeDe hoofdstad en zetel der regéring is San gen. Hj werd, volgens het verhaal ztjnfr
José.Hetland isin 5 departementen verdeilld. verdedigers,geboren Omstreekshetjaar1310,
In 1868 bedroeg er de buitenlandsche staats- behoorde t0t een aarizienljk geslachten beschuld 104500 dollars en de binnenlandsehe kleqddc hooge stt
adeljke ambtpn, zooals die
ongeveer 3 millioen dollars. De waarde van van lid dervroedschaptsehcpen,burgemetastt'l-

den uitvoerwa'
sertoen ruim 2'/,en dievan en eindeljk schatbewaarder. Hj overleed in

den invoer bjna l'jg millioen dollars.
1439,nadathj gewoondhadteHaarlem aan de
Costello (Louisa Stuart),eene Engelsche Groote M arkt tegenover het stadhuis in een
ffz?l .
ç
se,
hrjfster,geboren in Ierland omstreekshet gebouw ,datin 1567 toen H adriannsJ'
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aldaal'verkeerde -.n0g in hetbezit wasvan Tro.
s/dzz
lt
lplf met 15 sts
hepen naar de baaivan
een achterkleinzoon van Coster, maar tegen G0a en naar Ceylon gezonden,om er op verhet einde der 16de eeuw verbouwd werd. zoek der inlandsche Keizers de Portugézen

Men meentden tjd deruitvinding te moeten
stellon op hetjaar 1423.Haar eetlwfeest is
dan o0k zoowelin 1723alsin 1823luisterrjk
gevierd. Bj eerstgemelde gelegenheid is te

Haarlem door het Uollegium Medicum een
steenen standbeeldter eere van Coster in den
Klmidtuin dier vereeniging Opgerigt,doc,
h eerst
in 1801 op lastvanhetstedeljkbestuurnaar
de Groote Markt verplaatst, maar eindeljk
in 1856 vervaN en door een bronzen standbeeld,door R oyer in steen gehouwen en in de
fabriek van Entltoren en Comp. te 's Hage
gegoten. T0t de voornaam ste verdedigers van
de eer van Coster a1s uitvinder der boekdrukktlnstbehoorenPetr'uss'c'rfrerïçfy,M eerman

aan tevallen.W eldrakwamen zj voorBatticola ten anker, waar zj hun bolzdgenoot
Radja &z/:1,keizer van Candia op Ceylon,
met 15000 man aantrofen. De Portuge'sche
bezetting van Batticola gaf zich weldra over,
en Coster ontving bevel Om naar G0a te stevenen, zich daar Onder de bevelen te stellen
van A ntltonie Caen en met dezen te beraadslagen over de meest doelmatige Ondernem ing

tegen Ceylon.W eldra bevonden zj zich vôör

hetfortTrinconomale,entoen detroepen onder
bevelvan Costergereedstondentoteenebestorming,capituleerden dePortugézen.Toen voorts
Caenhetopperbevelaan Costeropgedragenhad
en naar Batavia vertrokken w as,gaflaatstgein zjne rorigines typographicae (1764)'', noemde het bevelom naar Point de Galle te

Kon%ng in zjnebel
troondepverhandeling over
den Oorsprong enz.derboekdrukkunst(1816)':,
Seheltema en Abral
tam de Tzkl,
ç (in talrjke
geschriften).Hunne beweringen,hoofdzakeljk

stevenen, waarna hj zich stormenderhand
meester maakte van Colombo (13 Mei1640).
Vele krjgsgevangenen,waaronder de bevel-

hebber der stad Loreltzo Fdrrdïrtz,vielen in
rustendeopeen getuigenisvanHadrian'tbsJkzlï'
/f,
g zjne handen,dotthwerden doorhem opeene
en op otlde uitgaven van gedrukte werken, edelmoedigewjzebejegendennaarBataviagehebben echter in het btlitenland steeds gerin- zonden.DaarintusschendeOvereenl
tomst,geslo-

gen bjval gevonden, terwjl menigeen O0k ten metkeizerRah'
a Sïzwl,dool
-dezen niet
binnen Onze renzen de doox hen gedane behoorlt
jk werdnagekomen,begafCosterzich
m ededeelingen om trent Coster en diensuitvin- naar hetvorst
eljk hof,waarhj metheviye
ding t0thetgebiedderlegendeverwjst,welligt bedreigingen den Keizer zjne trouweloosheld
(lok ,omdatmen t0t nogtoenietheeftomschre- verweet.Om diereden werdhjbjzjn tert
lgven,watOilderpuitvinden''moetw ordenvestaan. keernaar Batticola,op last des Keizers,doolm
Samuël Op.
sJer, een verdiensteljk Neder- hethem vergezellend geleide vermoord.
Costerus. onder dezen naam vermelden
landsch geneesheeren tooneelspeler.Hj werd
geboren in het laatstder16deeetlw,en zjn wj:
Abraham Cpdf:z''lf.s,eerstrector tesvoerden,
sterfjaar is onbekend.In hetbegin der lide
eeuw bestonden te Amsterdam , waar Costeb. vervolgens in 1603 predikant te Klaaswaal,
gevestigdwas,2 rederjkerskamers,doch daar daarna in eenige andere kleine gemeenten,
deze bljken gaven van kwjning en verval, en schrjver van rHistorie der Joden,die 't
stichtte hj eene nieuwe, die metden naam sedert deverstooringeJerusalemsinallelanden
van nNederduitsche Académie'' of pcoster'
s verstrooyt zjn (1658)7'
,- qvergeljkingeder
Académie''in 1617 oy de Keizersgrachtver- Gereformeerden en Mennonleten Over eenige
rees en onder begunstlging der reger
'ing werd plaatsen des Nieuw en Testam ents'' - en
ingewjd. Het Burgerweeshuis sloot methem )h'tLeven van den ridder van St.Joris''.
de overeenkomst, dat het in de eerste 6
B ernard Ct?yf:rzf.
:,geboren te W oerden den
Jaren tegen genot van '/ade der winst de 17den Junj 1645. Hj studeerde te Leiden,

ltosten der voorstellingen zou dragen, en in promoveerde in de regten, en werd weldra
1622 w exd de geheele Académie door het secretaris en in 1684 bllrgem eestervan W oerweeshuis overgenom en voor 6850 gulden en den.Eerlang echter legde hj beidebetrekkineene hyjotheek van 3200 gt
llden. Genoemde gen neder,vestigde zich op den huizeBatenAcadémle had een weldadigen invloed op stein in Utrecht en wjdde zich aan de regtsde ontwikkeling van het Nederlandsch t()o- geleerde practjk.Later nam hj eenigen tjd
neel,al werd zj ook doorvele geesteljken de betrekking waar van secretaris van het
eene rschool des duivels'' genoemd.Van de Groot-W aterschapvan W oertlen,enverkochtna
tooneelspelen,door Costervervaardigd,noemen het overljden zjner echtgenoote hetlandgoed

wj:rspelvanTiiskenvanderSchilden(1613)'',
- ra
bpelvan deRjckeman enz.(1615)'',
rIthys(1615)'')- Tphigenia(1617):')- mlsabella (1619)'')--rpolyxena (1619)'') en

Batenstein aaneenenicht,terwjlhjer,schoon

in Utrecht w onende,de zom ermaanden bleef

doorbrengen.Eindeljk vestigdehjzichweder
te 'W oerden, doch Overleed kort daarna op

'
tBoereklucht van Teeuwisde Boeren mejuFer den 5den October 1735. Hj was een groot

van Grevelinckhuysen (1627)7'.Deze stukken jveraar voor volksvrjheid en volksregten en
,'e.
geen vriend van het stam huis van Orane)
zjn vervolgensmeermalen gedrukt.
W illem J'
ccpldzot?zl Coster,scheepsbevelheb- Grooten lofheetthjverworven doorhetwerk
bel'en am btenaar in dienstder Nederlandsche

Historiseh szerhaal Ofte eene deductie van

Oost-lndischeCompagnie.Hjvertrokin1636a1s zaken, rakende het forméren van de Repu-

comm andant aanhoordvanhetschiprzutphen'' bliqtle van H olland en W est-Friesland enz.

naar Indië en werd het volgende jaar als (1T07,1727 en 1737)'7.
ondercommandant onder het bevelvan Adam

Dominic'
tbs Ct
?yferk
/.
:?heervan Achttienhoven
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Hj was in 1787 raad in de vroedschap en
schoutvan W oerden,alsmede schrjverin de
beruchte pzuid-lb llandsche Courant''.Bj de
nadering der Pruissen nam hj de wjk naar

eerste plaats de kleedj van een bepaald
volk in een bepaalden tjd,en in de tweede

3denOctober1806.Hj bezochthetgymnasium

daaromtrentheerschtbjdeverschillendescho-

leeraar van .
ffef
zdtfe t0t de vljtigebeoefening
derclassiekeletterkundewerd Opgewekt.Hj
zag er zjn antwoord op eeneprjsvraag over
de wjsbegeerte van EurI
kidesmetgotld bekroond,trok in 1830metdevrjwilligejagers

vrouwen uitden aanvang van hetCl
lristeljk
tjdperk,- enhetisnietminderbelagcheljk,

zaal,promoveerdein1835111deletterenmeteene
dissertatie XIn Euripideae Philosophiaelocum,
qui eFtde amore''1en werd kort daarna conrector V n het gp nnasium te Hoorn, en in
1840 te Arnhem.Toenechternahetoverljden
van den rector Badon Ghyben niethj,maar
Elink z
vferk t0tdiens plu tsvervangerbenoemd
werd,gevoelde Costeruszich gekrenkt,zoodat

Met costtlmen in de tweede beteekenishebben regtsgeleerden te doen.Het eostl4mierrd-gf

plaats zoodanige regten, die niet door een
souverein vastgesteld,maar uitvolksgewoonAmsterdam , doch nam in 1793 weder plaats ten geboren en steeds door hetvolk gehandin de vroedschapsvergadering te W oerden, haafd zjn.
waserin l795baljuw ,en bekleeddeertevens Indeeerstebeteekenishtlbbenvooraldichters,
de betrekking van secretaris van hetGroot- schilders,beeldhouwers en tooneelkunstenaars
W aterschap te W oerden e0n post,die toen metcostumen temaken.In hoeverdekleedj
reeds 130 Jaren in zjne familiewasgeweest. van een zekertjdperk doorgenoemdekunstePuter'AcpsCosterus geboren te Edam den naarsnaarw aarheldvoorgesteld moetworden,

te Hoorn en daarna de hoogeschoolteUtrecht, len eene verschillende meening.Men handelt
w aar hi
j illeen uitgelezen vriendenkring een zekerverkeerd,wanneermen bjv.Vlaamsche
aangenamen tjd doorbragt,endoordenhoog- boerinnen t0t model neemtvan Israëlitische

wanneermen Romeinscheconsulsuitdedagen
der oude Republiek in den schouwbtlrg laat
optreden met gepoederde pruiken. Men kan

te velde, werd in 1833 conrector te ölden- echterook aan deanderezjdeoverdrjven.

hj hetbesluitnam ,om zjnontslag tenemen,
waarna hj de betrekking aanvaardde van
rectorte Sneek.Hj waserjvorigwerkzaam
op het gebied der letteren en tevens tel'bevordering van velerleimaatschappeljkebelangen, zoodat hj er zich na degrondwetsherziening van 1848 gekozen zag t0t 1id van de
Tweef
le Kamer der Staten-Generaal. Hi
J bekleedde die betrekking?terwjlhj metgoedvinden van het gem eentebestuurhet rectoraat
te Sneek op zjne kosten lietwaarnemen,t0t
aan de ontbinding der Kam er den zosten Augustus 1850.Zonder zich bj eene bepaalde
partj aan te sluiten, zocht hj er regt en
waarheid naarzjne inzigten metjvertebevorderen.Hj werd echternietherkozen,en
nam de bezigheden van het rectoraat weêr
op zich t0taan zjn dood,dieden16denMaart
1862 voorviel.Hj was 1id van het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland, 1id van de
Leidsche Maatschappj van Letterkunde,van

wordt ondersteld van hetvolk tezjn uitgegaan, en regters dienen in den kring,waarin

zj vonnis spreken, daarmedebekend tezjn
(zie onder Regt).

Costus L is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Scitamineën; het
Onderscheidt zich door een 3-spletigen kelk
en door eene bloemkroon met een 3-deeligen
binnen- en een éénlippigen buitenrand,door
bloembladvormige meeldradeneneenz-lippigen
stempel. Het Omvat kruiden met vleezige
knollen en behoortte huis in de keerkringslanden van Azië,Afrika en Amerika.Van de
soorten
N noemenwj 0.s
peciosus,
#r.,dieeen
paar ed.elhoog wordt en tkaaje,groote,
bleekroodebloemendraagt,eenesoortvanw itte

kaneelopleverteninzjnworteleen maagmiddel

bezit, dat te voren algemeen gebruiktwerd,
C.nepalensis Aot
çc.,waarvan de wortelt0t
hetzelfde doelwordtaanbevolen,- en C.cylin-

Jzricv.
s J'
acg.,die in Braziliëgroeiten erbj
nierziekten w ordtaangewend.
Cosw ay (Maria),eeneEngelscheschilderes,
werd reboren teLivorno en wjdde zich aan
de schllderktlnst.Nadat zj eenigeJaren te
Londen gewoond had,ging zj naarParjs,

om er in het Lotwre een aantal copieën te
het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en vervaardigen. Heï verlies van een kind deed
svetenschappen, en van het Friesch Genoot- haar vervolgens t0t zo0 di
epezwaarmoedigschap voo1'Taal- Oudheid-en Geschiedkunde. heid vervallen, dat zj in 1804 teLyon ln
Van zjne geschriften noemen wj:noverva- e0n klooster ging. Tot hare beste stukken
derlandsliefde (1838)', - pover Ironie,K0- rekent men De verandering van Latona
medieen Satyre(1839)'',- pDeOudeW ereld in eene rivier''1 - rDe geboorte van de
naar Herôdotus (1843- 1846)'',
en een Theems''1- DDe zondvloed'',- en pDe beaantalstukken,die hj onderden naam van schermengcl,een slapend kind bewakend''.

Cota (Rodriqtlez),bjgenaamd.
ElT'
ït?,een
Spaansch dichter der vjftiende eetlw , werd
Costi of à costi,een in den handel ge- geboren te Toledo. Hj schreef 2 beroemde
bmlikeljke term, beteekentd'
z
iârterplaatse, werken,nameljk:oluascoplasdeMingoRebulgo
waarhj zich bevindt,aan wien men schrjft. (1531en t632)''
,- en rTragicomediadeCalisto
Goederen # costizjn goederen,dievoorhanden y M eliboea'', een dram atischen roman in 21
zjn ter plaatse, waardeontvangervan een bedxjven,hoewelalleen heteerstevan deze
berigtw oont.
door hem vervaardigd is en de overige van
Costum en ,afkomstigvanhetItaliaansche I'
ernandode.
/tlzl.
vafkomstig zjn.Ditlaatste
woord eostume (gewoonte))noemtmen in de werd in onderscheidene talen - in het
Censorafzonderljk uitgegevenofinden pTjd-

spiegel''geplaatstheeft.

COTA- COTILLON.

6:1

Dtlitsch met den titel van gllurenspiegel''overgezet.

bronnen.De .visscherj en de vervaardiging
van r'
roiles de Bretagne'' van vlas zjn er
Côte d'or is een deroosteljke departe- belanrjketakken van njverheid.Hetdeparmenten van Frankrjk;hetgrensttennoorden tement is verdeeld in 5 arrondissementen en
aan Aube en Haute Marne,ten oosten aan heeft St.Brieux t0thoofdstad.
Haute Saône en Jura ten westen aan Nièvre
Cotignola (August Giacomo Jochmus,
en Yonne en ten zuiden aan Saône-luoire,en vrjheer von),een militair avonturier, werd
bestaat uitde vooxmalige Bourgondischeland- geboren te Hamburg in 1808,legde zich aanschappenAuxois,Atlxonais,Beaunais,Djonais, vankeljk toe op den koophandel en vervolLono'
1s, La M ontagne en Nuilon.H et teltop gensteParjsop dekrjgswetenschap.In1827
139L geogr.mjlen bjna400000inwoners.De giny hj naar Griekenland,werd er weldra
n0g al hoog gelegen bodem draagt er eene kapltein en adjudantvan generaalClturcl
':en
even z00 genoem de bergketen met den Tas- zag zich na de kom st van koning Otto in
selot (600 Ned. elh00g),den MontMaresol 1832 met de portefeuille vall O0r10g belast.

(500Ned.elhoog)enz.,enhjwordtbesproeid Hj ontwierpplannen?om Spartateversterken,
doox de Otlrse, den bovenloop der Seine,de en woonde een veldtogt bj in hetoproerige
Armançon,het kanaal van Bonrgondië,ende Moréa.De Grieksche nationale partj noodSaône met de Tille en Ouche.Hetklimaatis zaakte hem? om in 1835 de wtjk tenemen
er gematigd, de ltlcht zuiver en gezond, naarEngeland,waarhj indiensttradbjhet
en de bevoll
ting houdter zich hoofdzakeljk vreemdenlegioen, dat ter hulp van habella
bezig metlandbouw en fabriek-arbeid.Inzon- naar Spanje gezonden werd. Hier schaarde
derheid bloeiterde wjnbouw,en welinhet hj zich in de qelederen derChristino'
s,en
bjzonder aan de oosteljke zjde dez'Jura- waserweldrabngade-generaal(1837)en kort
d
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keten;hierzjn dehetlvelhellingenmetkostbare wjngaarden bedekt,diedegetlrigeChte- noorderleger.Naheteindigen vanden burperwjnen opleveren.Verder westwaarts groeit 0orlog ging hj naar Engeland terug,relsde
veel graan, ooft, hennep enz.,en men heeft voortsnaarTurkje,en werd erin den strjd
er uitmuntende weilanden. De bodem is er

tegen den Onder-koning van Egypte t0t bri-

voorzien van steenkolen,jzer,marmer,litho- gade-generaalonderhetbevelvan Selim-pafa
gxaphischen steen,granietenz.,en men vindt benoemd. Naatlweljks was htjin September
er op onderscheidene plaatsen warme, zotlte 1840 bj Beiroet aan land gestapt,toen de
en minerale bronnen.De njverheid bepaalt Egyptische benden onder Osmanpas
ja naderer zich hoofdzakeljk t0thetwinnen en ver- den.Hj overrompelde en versloeg hen,en
werken van jzer en staal.Het departement onderscheiddezich bj de belegering van Beiis verdeeld in 4 armndissementen,en zjne roet zoozeer door zjne dagperheld,dathj
hoofdstadisDjon.
weldra t0t Ferik-pasja (divlsie-generaal) en
Côteletten , afkomstig van het Fransche vervolgenstOtopperbevelhebbervan hetTurkwoord eôteldtes (kleine ribben),noemt men sche leger in Syrië bevorderd werd.W egens
de tusschen de ribben doorgesnedene deelen den slechten toestand van zjn legeren den
van een borststuk van kalveren)lammeren of belemmerenden invloed derdiplomatiekeondervarkens.Zj Yrorden doorgaansgebraden,doch handelingen k0n hj nietveeluitrigten,enna
o0k welgestoofd.
hetsluiten van den vredetrokhj?metTurkCôtes du N ord, een der noordwes- sche en Oostenrjksche orden verslerd,weder
teljke departementen van Frankrjk,grenst naax Duitschland,alwaar hj in den oostenten noorden aan het kanaal La M anche ten rjkschen vrjheerenstand werd opgenomen.
oosten aan Ille-vilaine,ten zuiden aan M 0r- Hj woonde bj afwisseling te Londen, te
bihan,en ten westen aan Finisterre,enisont- Hamburg en teFmnkfort,en zagzich in 1849
staan uithetnoordeljkgedeeltevanOpper-Bre- in laatstgenoem de stad, na hetaftreden van
tagne.Hetteltop135L geogr.mjlenomstreeks ron Gtwerl, m et de portefeuille van Buiten630000 inw oners, en draagt het rotsachtig landsche Zaken en vanMarine in hetRjksMenez-gebergte met den Menebret (340 Ned. yninistérie belast, die hj slechtskorten tjtl
elhoog),en deMontsArrées,diemetiaauwe behield. Daarna volbragt htl eene reis naar
hellingen naar onvrtlchtbare zandvlaktenafda- Constantinopelen gafzjn rproposed commulen, waarop vruchtbare kusten volgen.D eze nication in Asia M inor'' in het licht,waarin
j methet 00g op den handeldeverbinding
laatste,ongeveer 60 geogr.mjl lang, zjn hi
mlimschootsvaninhammenenbaajenvoorzien, van eenige wegen in Klein-Azië krachtigaanvan welke die van St.Malo,Fresnay en St. beveelt. Zeker is het dat Cot'lynola zich door
Brieux, de merkwaardigste zjn; ook heeft zjne wetenschappeljke ontwikkeling en door
men langs die kusten een groot aantal eilan- zjn krjgsbeleid ververheftboven degewone
den. D e bodem wortlt er besproeid door de m ilitaire gelukzoekers.
kustrivieren de Guer,de Trieux met de Laff,
Cotillon , een F ransch woord?waardoor
en de Gouet,en hetzuideljkgedeelteisdoor een vrouwen-onderrok wordt aangeduid, is
de Blavet,de Oust en de Lin met hetgroote tevens de naam van een dans,uitFrankrtlk
kanaal van Nantes naar Brest verbonden.In afkomstig,waal'hjin dedagon vanLodewl
jk
het gebergte wint men jzer,lood,graniet, XIF bloeide,doch laterdoor den contredans

leisteen enz.,en de veeteeltiseraanzienlgk, verdrongen werd, terwjl hj thans n0g in
terwjldekustvlakten veelvlas,hennep,maïs Duitschland en in ons Vaderland in zwang
en ooft leveren.Men heeft er eenige minerale is.Men meent,dattleze dansxjn naam ver-
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schuldigd isaanhetvolksliedjerl
slacommère)
quand je danse, mon cotillon va-t-ilbien!'
Hj begintmet een grooten kring van dansende paren, waarna allerlei toeren w orden
uitgevoerd, bjvoorbeeld, de dame van het

plunderd, vervolgens dool' Pyrrlt'
ts verwoest
en onderwierp zich aan de Romeinen.Na den

slag bj Cannae (216) kwam zj tegen hare

overheerschers in verzet en werd door de
Bruttiërs veroverd.Op haar grondgebied leed
eerste paar plaatstzich,van een ruiker voor- H annibal t0t z-maal tOe de nederlaag, hem
zien, na een wals m et haar cavalier,op een toegebragt door deconsulsP'
ltblilts k/zzlyvoozïzfd
stoel in het midden van den kring; onder- (204) en Cajus k
s'
erliDzf,
: (203). In 194 vöôr
scheidene cavaliers worden haar voorgesteld, Chr.kw am er eene Romeinsche volkplanting.

totdatzj aan éên van hen haren rt
likerove1
*- Omstreeks 1'i mjl van de tegenwoordige
handigt en na een walsmet dezen naar hare
plaats terugkeert, waarna de cavalier den
ruiker aan eene dool' hem gekozene dame
aanbiedt en deze walsende naar den hoofdzetelbrengt,enz.

stad vindtm en de bouw vallen van een tempel
van J'ttno Zffclll op den t0p van kaap Nau.
Cotrone telt ruim 7000 zielen, die handel

metstompe tanden,door 5 kortebloem bladen
door m eeldraden van dezelfde lengte als de
kelktanden en c1oor eene besvruchtmet 2Ot'3
harde zaden.HetOmvatdoornlooze heesters,
die in de warm e gewesten van Europa en in
lnd1
-é
' groejen, gave, Ongetande, van onder
wollige bladeren en kleine schermsgewjs
gerangschikte bloemen dragen en a1ssierplanten gekweektworden.De meestbelkendesoort

Tiibingen den 12den M ei 1:01,w as een telg
van Italiaanschen stam ,in de15deeeuw naar

jven-olie,wjn, honig en terdri
jven in oli
pentjn.
Cotoneaster L. is de naam van een
Cotta. Onder dezen naam vermelden wj:
plantengeslacht uit de familie der Pomaceënq
Johann FrietfrïcA Cotta, een verdiensteljk
het Onderscheidtzich dooreen s-tandigenkelk Dtlitseh godgeleerde. Hj werd geboren te
het noorden overgeplant,studeel
-de in zjne
geboorteplaatsen teJena,alwaarl1jziel
hals
repetitor vestigde,en zag zich,navelexeizen
in aangrenzende rjken en na een langdurig

vertoef te Londen, in 1734 t0t hoogleeraar
benoemd, eerst te Tiibingen,toen te Göttin-

gen en daarna wederom te Tiibingen,terwjl
tanselierwerd dezeruniversiteit
is C.vul
yavls .
AII/l.(de steenmispel),die 1 hj in 1777 l
of 2 N ed.elhoog wordt en op warm e berg- en den 3lstenDecember 1779 overleed.Zjne
hellingen in het midden van Europa en het groote geleerdheid bleek vooralinzjlleuitgave
noorden van Aziëte huisbehoort;zj draagt van mGerhardiLocitheologici,(1762- 1777,17
bleekroode bloemen en donkerroode vruchten, d1n)''alsmededoorzjnewerkzaamheidophet
die Wrang van smaak zjn,doch door vele gebied der kerkgeschiedenis.
vogels g'egeten worden.Het hout is wegens
Johann Frïetfrïcâ,, vrjheer von OPJ/J,een
zjne taaiheid zeer gezocht,daar hett0t ver- uitstekend Duitsch boekhandelaar.Hj was
vaardiging van velerleivoorw erpen dient.
een kleinzoon van den voorgaande en werd
Cotopaxi (De)iseen vtllkanische t0p der geboren te Stuttgart den 27sten April 1764.
Cordillera'svan Quito.Hj verhet zich boven Hj genootzjne opleiding aan hetgymnasit
lm
het t
lalvan Cuença Op 0045'11/Z.B.,isbjna zjner geboortestad,vel'
volgensaan de univer6000 Ned. elhoog en onderscheidt zich door siteit te Tiibingen,waarhj zich eerstOp de
zjn regelmatigen vorm, nameljk dien van wiskunde en vervolgens op de regten met
een afkeknotten kegel.Op dien besneeuwden jver toelegde, begaf zich toen naar Parjs,
top bevindt zich de ontzettende krater, die waarhjineengezelligenkringvankunstenaars
eene middelljn bezit van 900 Ned.e1,aan- engeleerdeneen aangenamen tjddoorbragt,hotldentl rOokt en nu en dan vlammen uit- aanvaardde bj zjn tert
lgkeereene regterljke
werpt. De oudste bekende tlitbarsting is die betl-ekking, doch besloot in 1787, Om zich
van 1533,doch deverschrikkeljkste die van naar den wensch zjns vaders aan het hoofd
1698,waarbj de stad Tacunga verwoestwerd, te stellen der rcotta'sche Buchhandlung''te
alsmede die van 1768, waarbj de asch tot Tiibingen, die sedert 1642 in het bezitw as
aanGtlyaquilenPopayandoordeluchtzweefde. van zjn geslacht.In korten tjd verwierfhj
In1728rezenzjnevlamment0teenehocgtevan de daartoe onmisbare kennis,en nu bejverde
1000 Ned.el boven den krater.ook in 1803, hj zich, door zieh in betrekking te stellen
1855 en 1856hadden vreeseljke uitbarstingen m et Sehiller, Göthe, H erder, H'ttber,T-/IX'
:J
plaats.Ontzettende massa's rotsbloklten,slak- enz.,om door de tlitgave van de ,,Allgemeine
ken en asch zjn door dien berg uitgeworpen. Zeitung'' van de rlloren'' enz.eene belangHjwerdin 1831beklommendoorBoussingaltlt rjke uitbreiding te geven aan zjne zaak.
en H allt die het echter niet verder bragten Tevens werd hj door den prins ran Holtendan t0t 160 Ned.el beneden den top.

zoll:z.z/--fTec/zïzwdfz methet voeren vandiploma-

Cotrone, weleer Croton,eene bevestigtle
stad in de Italiaansche provincie Catanzaro
aan den voet van den Carvaro eû aan den

tieke onderhandelinqen belast, zqodat l1j

meermalen in aanraklng kwam m et den toen-

maligen KeizervanFrankrjk.Vool'
albemoeide
l1j zich met de uitgave van belangrjke
wegens menige herinnering der Oudheid.Zj tjdschriften, zooals rpolitische Annalen''
,
m ond van de Esaro gelegen,is merkw aardig
werd als eene Achaeïsch-Dorische kolonie in

rJahrbiicher der Baukunde'' hetzM ol.gelz739 Of710vöörChr.qestiehten Ontwikkelde blatt,, m et een plftmstblatt;, en een rtzitera-

zich t0t eeneaanzienljke stad.Hare inwoners ttlrblatt''
)

en later,nadat hj zjne zaak

verwoestten in 510 vôôl'Chr.Sybaris.Croton in 1810 naar Stuttgart overgebragt had,het
werd in 299 (
1oor Aydthoeles veroverd en ge- Polytechnische Journal''van Din-qler, fle
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iirtembergischeJahrbticher''vanMemmlnyer, tennoemen wj:gNaturbeobacktlngeniiberdie
Hertha'' - en rDas Allsland''.Mannen Bewegung und Function des Saftes in den

van talent deden hunne werken bj voorkeur Gewëchsen (1816)'',met youd bekroond,bj hem inhetlichtversehjnen en stelden de W aldbau (1817,en ;demtgave 1849)'',een
vriendschap van den t
litgever op prjs.Deze hoogstverdiensteljk werk,- en rGrundrisz
laatste zag tevens den ouden adelvan zjn derForstwissenschaft(1832,5deuitgave1860)'.
geslacht in W iirtemberg en Bejeren erkend, Bernltard von &/Jc,een uitstekend Duitsch
werd t0t afgevaardigde naardenW iirtemberg- aardkundige en een zoon van den voorgaande.
schen Landdag gezonden en was er in 1824 Hj werd geboren te Zillbach den 24sten 0cvice-president der Tweede Kamer. In laatst- tober 1808,bezoehtdemjn-académieteFreigenoesad Jaar plaatste hj*00n0 door stoom berg en de hoogesçhool te lleidelberg, ver-

gedrevensnelpersteAugsburr,enkortdaarna
stichttehj depluiterarisch-artlstischeAnstalt''
te Miinchen.Steedswashj bereid,om jonge
lieden van qunstigen aanleg teondersteunen,
terwjl hj zlch door eene Ongemeene werkzaamheid onderscheidde.Hj overleed Op den
29sten Decem ber 1832.

wierfden ranqvan doctorin dewjsbegeerte,
en zag zich ln 1841 benoemd t0t secretaris
derForst-acadêmiete Tharand
nJaarlater
* .Ee
vertrok hj als hoogleeraar 111 de geognosie
naarFreiberg.Ht
Jschreefonderanderen:rDie
Dandrolithen (1832)'',en bewerkte metN(bu-

mann de groote geognostischo kaart van het

Geory,vrjheerrœtO0Jfc,eenigen zoonvan koningrtjk Saksen (1832- 1842),- waarna
den voorgaande en diens waardigen opvolger. hj Ook eene dergeljke kaartvayfThiiringen
Hj werd geboren den 19den Julj 1796 en uitgaf.Voortsvermelden wtl van hem :rGe0kwam metzjnezusterIda,gehuwd metden gnostische MTanderungen (1836- 1838,2dl1
z)'',
vrjheer von .
lei.
sc/
zt
xcA in hetbezitdervader- - pAnleitung zum Studium der Geognosie
ljkenalatenschap.De uitgebreideboekhandel und Geologie(1839,3deuitgave1849)5' later
w erd Onder de leiding dier beide mannen, in twee stukken? rGesteinslehre (1855,2de
bjgestaan doorervarenmedewerkers,metuit- uitgave 1862)'' en rlpormationslehre (1856)''
stekend gevolg gedreven.Dâârverschenen het verschenent
oDeutschlands Boden (1854
nDeutsche Viertel
jahrschrift (1838)''! - het 2deuitgave 1858, 2 (
1ln)'',- alsmede zjne
DW ochenblatt fiir Land-und Hauswlrtschaft, Geologische Briefe aus den Alpen (18501''
Gewerbe und Handel(1834):',- de nBiblio- - rBriefe uber vOn Hum boldt's Kpsm os
thek der Reisen und L:nderbeschreibungen'', (1848- 1857, 3 dlnl''- rGeologische Bilder
en eene menigte classieke werlten,zooalsdie (4deuitgave 1861)'',in hetNederlandsch vervan Sehillev en Götlte. Deze von Cpffc had

taald door 2 . W inkler Trizly, - en mDas

desgeljks in de regten gestudeerd,wasK0- EntwicklungsgesetzderErde(1867)''.
ninkljk kamerheerlnBejeren (1821)enlater Cottage-stelsel. Tn df
m laatsten tjdis
o0k stalmeester van den Koning van W iir- in Engeland hetgrondbezitmeeren meer in
temberg,alsmede meermalen 1idvanden Land- handen gekomen van weinigen: de kleine

dag.Hj overleed den lstenFebruarj 1863.

grondeigenaars zjn er nagenoeg verdwenen,
zoon van den voorgaande.Hj was geboren ook zjne schaduwzjde.Hetontneemtnameden 3osten Januarj 1833, werddoctorin de ljk aan den vljtigen en bekwamen landar-

Georg H.
:JtII/; vrjheer ron OOJ/C, oudsten en deze toestand heefst,bj grootevoordeelen,

regten en kamerheer van den Koning van beider,die eenige besparingen gemaaktheeft,
M'ûrtemberg, en erfde de uitgestrekte fami- de gelegenheid, om door aankoop van grontl
liegoederen,terwjl deboekhandelmedeaan. een hoogeren trap te bereiken in de maat-

zjn broeder en 4 zusters toebehoort. Die sehappj. Om hieraan te gemoet te komen,
boekhandel omvat de zaak te Stuttgart met hebben vereenigingen van m ensehenvrielzden
eenebjzaak te Augsburg,- deexpeditieder uitgestrekte gpederen aangekocht, deze geAlgemeine Zeitung'' met eene drukkerj te splitst en op leder sttlk van w einige bunders
Augsburg,- de rLiterarisch-artistische An- eene landbotlwerswoning (eottaye) gebouwd,
stalt'' te Miinchen met eene steendrtlkkert
j die tegen billjken prt'
ls aan arbeiders ver(ookvoorkleurendruk),- denmGöschen'schen'' huurd w ordt.Ditstelselisdoor sommigeEnboekhandelte Leipzig,

denpvogel'sche''te

Mi
inchen, - de bjbeldrukkerj te Stuttgart
en te Miinchen,- en de drtlkkerj,lettergieterj en ster6otypen-drukkerj te Stuttgart.
Reineiolt O/JJI, een verdiensteljk Duitsch
schrjver over rForstwissenschaft''.Hj werd
geboren den 3osten Octnber 1763, studeerde

gelsche staathuishoudltundigen, vooral dool'
M .CzrllpcFzsterk bestreden,omdateeneversnippexing van den grond nadeelig z0llwerken
op den landbouw .

Cottin (Sophie), geboren Rlsla'
ttd, eene
Fransche romanschrjfster, aanschouwde het
levenslicht te Tonneins, in hetdepartem ent
Lot-Garonne,in hetjaar1773.Nadatzjjop
lijarigen leeftjd gehuwd was,verloor zj 3
Jaarlaterharen echtgenooten zochtaieiding
in het schrjven van romans, zonderedzter

te Jena en legde zich met jver toe Op
den boschbouw. Hj gaf vervolgens hierin
onderwjsaan eenedoorhem in 1795 teZillbach (Eisenach) gestichte school, en werd
daarnadiredeurderkoninkljkeForstacadêmie het voornemen te koestel'en, om ze in het
te Tharand in Saksen.Hj overleed als rge- licht te geven.Eersttoen éên harervrienden,
heim Oberforstrath''den 28sten October 1844, uit Frankl
'jk verbannen, behoefte had aan
en de Saksischel'
egéring heeftin 1851 in den 50 Louis d'Or,verkoeht zj hethandschrift
tuin der Forstacadémie terzjnereereen ge- van rclaire d'Albe (1799)''.Nu ging zjvoort
denkteekendoen verrjzen.Yanzjnegeschrit'
- op den ingeslagen weg en deefl rMalvina
V.
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langw erpige, aehterwaarts gebogene lobben.
Deze planten vereischen een vetten zaudgrond
en eene winterwarmtc van 6- 80C. Cotyledon is ook de aan '
tGrieksch ontleende beten, die van menschenkennis en gevoel ge- naming voor zaadlobtzjndehetbladgedeelte
tuigen en zich daarenboven dooreenfraajen van eene plantenkiem .Planten behooren t0t

(1800, 3 d1n)'', rAmélie Mansfeld (1803,
4 dlnl'') pMathilde (1805,5dlnl'')enpE1isabeth ou 1es exilés de Sibérie (1806, 2
dlnl'' in hetlichtverschjnen.Hal'egeschrifstjlonderscheiden,vonden grooten bjvalen
zjn Ook alle in hetNederlandsch vertaald.
Niettemin werden zj gehekeld door eene
scherpe critiek,- zelfsdoordievanmevrouw
de GOD.
Sna den dood der schrjfster,welke
voorvielop den 25stenAugustus1807.Zj be-

de mono-, di- ofaootyledonen naargelang zj
één,twee ot'geen zaadlobben hebben.
Coucy (Renaud,châtelainde),een Noord-

tes''zjnbjherhalinguitgegeven(1806en18201.
Cottische Alpen (De),een gedeelteder
westeljke Alpen,strekken zich uitvanden
Monte Viso (bjna 4000 Ned.el h0ogl t0t
aan den Mont-cenis en zenden westwaarts
takken uitin hetDauphiné.T0tzjnehoogste
toppen behooren de Mont Ollan (4300 Ned.
el)en deMontPellevot
lx (ruim 4000Ned.el).

Men meenteruittemogen Opmaken,dathj
afscheic
l heeft genomen van zjne beminde,

Fransch dichter,die tegen het einde der 12de
en in den aanvang der 13deeeuw leefde,heeft
e
en
aant
minneza
ngen gedicht,van welke
so
mmi
geal
bewa
ard zjn
gebleven.Deze Onder-

steedde de Opbrengst van hare w erken aan
weldadige doeleinden.Hare roeuvres complè- scheiden zich dooreen hartstogteljken gloed.

Men heeft er den bergpas Over den Mont
Genèvre van Briançon naar Susa.

Cotunni(Domi1ico),Cotlt
yniof
'Cotlt
gno,

een Italiaansch genees- en ontleedkundlge,
werd geboren te Ruve in het toenmalig k0-

Om deel te nem en aan den kruistogt Onder
Philipp'tts d '
?w/lf.sf'
lf.
g en Rieltard Leelavenhart.

W aarschjnljk was hj een dienstman van
RaoltlI,sixe deOoz
lfct
y,diedestjdsvoorAcre

sneuvelde.Meermalen heeft men Renaud met
laatstgenoemde verw al-d. De naam der beminde van Couey wordtin zjne liederen niet
vermeld,maar de lotgevallen derbeide Zelieven vindt men medegedeeld in den Franschen
Roman d'aventure''. De beste uitgave der
minnezangen van Concy in die van I'
ranLoin

ningrjk Napelsden 29stenJanuarj 1736,stu- AiCA:J(1830).
deerde aldaar in de natuum en ontleedktlnde,
Coudèr (Augt
lste),een uitstekendFransch
zag zich weldra geplaatst als assistent aan
een hospitaal te Napels,en verwierfgrooten

schilder,iseenleerling van Daridenverwierf
reeds in 1817doorzjn stuk rDe Levietvan
roem door zjn werk over de kanalen van Ephraïm''(thansin het Luxembourg)grooten
het tlitw endig Oor, alsmede door andere be- lof.Aanvankeljk vermeerderdedezenietdoor

langrjkeontdekkingen op hetgebied derwe- zjne volgende stukken, totdat na 1830 het
tenschap.Bepaaldeljk Onderzochthj denaar Historisch Afusétlm teVersaillesgestichtwerd.
*J@.
o D e slag Van Lawhem genoemdekanalen (aquaeductusCott
lnnii) llaarvoor leverde hl
De belegering van Yorktown'' i
n het rotsachtiq gedeelte van hetslaapbeen. feld''
In 1766 werd hp er hoogleeraar zondereven- nDe verovering van Lerida'') - en vooral

we1zjne betrekking als hospitaal-artsneder
te leggen,in 1812 rector der universiteiten
vervolgens deken der medische faculteit.Hj
overleed den Gden October 1822. Tvvee Jaar
te voren isterzjnereereene medaillegeslagen methetOpschrift:rHippocratiNeapolitano.''
Cotyledon L.is de naam van een plantengMslacht uit de familie der Crassulaceën;
hetonderscheidtzich dooreen s-deeligenkelk,
eene s-spletige,klokvorm ige bloemkroon met
eene rolronde buis,door 5 honigschubben aan
den voet van het vruchtbeginsel, en door
eene eenhokkige, veelzadige zaaddoos. Het
omvatheesters,van de Kaap de Goede Hoop
afkomstig, met verspreide bladeren en purperroode ofdonker gele bloemen,in neêrhangende aren geplaatst.Onderscheidene soorten
worden in Europa als sierplanten gekweekt;
daartoe behooren 0. orbiewlata L. met een
stengel ter hoogte van Omstreeks 1 Ned. el
0n met tegenoverstaande, spatelvormige bladerenz - C. eoruseans Haw., eene f'
raaje,
lageslerplantmetkruisgewjstegenoverstaande,
langwerpige, ongesteelde bladeren en groote
roode, tot aarvormige bloemschermen veree-

De Openillg van het Parlem ent in 1789''

benevens rDe eed in de balzaal''.Hj onderscheidt zich door corredheid van teekening
en keurigheid van coloriet. O0k is hj a1s
schrjveroverdekunstopgetreden.
Coulissen,zie Tooneelsoltermen.
Coulm iers,een dorpje in hetFransche

departement Loiret, is beroem d geworden
door het aldaar geleverde gevecht van 9 N ovember 1870, toen generaal von der Tann
m et het eerste Bejersche armeecorps van
30000 man voor de dubbel zoo talrjke Fransche krjgsmagt Onder A '
ttrelle de Paladine&

naarSt.Péravymoestterugtrekken.DeBejerschen hadden ;00, de Franschen 2000 man
dooden en gew onden. Van dit voordeel der
Franschen werd e0n vexbazende ophef gemaakt, doch ron der Tann Ontving den vOlgenden dag versterking,zoodathetDuitsche
leger reeds den lTden November w eder aan-

vallenderwjsk0nhandelen.
Coulom b (CharlesAugustin de),een uit-

stekend Fransch nattlurkundige, heeft zich
vooralde
berIoemd
vri
jvinygemaakt door zjne proeven
en door de uitvinding der
OV0r
lrrinyinig&nigdebloemen,- C.jasminmoraSalm-byckmet naar hem genoem de draai- Of '
groene, vleezige bladeren en fraaje bloemen balans (zie aldaar).Hj werd geboren te Anm et eene groene buis en een witten en r00- goulêmeden lldenJul
zj 1736)begafzich verden zoom,- en 0.papillavisL.meteironde, volgens als genieoëcier naar Martiniqtle en
vleezige bladeren, met eene s-kante buis en verwierf in 1769 door zjne XThéorie des
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machinessimples'',den eereprjs,dpordeAca- de rythmischeverbindinyvan2leden,ofliever
démie uitgeloofd enverdubbeld.00k in 1777en eene geljkmatige afdeellng (stanza,strophe)

1781behaaldehj er,en in laatstyenoemdjaar van een gedicht. Een couplet kan alzoo uit

nam hj dan ook zitting in datllgchaam van een onbepaald aantalregels bestaan - zelden

geleerden.over plannen,door deregéringont- uit meer dan 10, doeh in liederen moet
worpen,bjvoorbeeldt0thetaanleggenvanbe- hetin maaten in derangsehikkingvanstaande

vaarbarekanalen,sprakhjeenjuistenonbevan- en slepende rjmen volkomen geljk wezen
gen oordeeluitenbleeferbjvolharden,alwas aan de Overigecouplettenvanhetzelfdegedicht.
het o0k niet aangenaam voor de ontwerpers. Alen zietdennaam Aanson(lied)in den laatBj hetuitbarstendergrooteomwentelingwas sten tjd dikwjlsvervangen dooroouplets.
hj luitenant-koloneldergenie;dochhjhaastte Coupon of snipper noemtmen hetrentezich om zjnebetrekking nederteleygen,ten bewjs,datgewoonljk bj staatsschuldbrieven

einde zich te wjden aan de oyvoedlng zjner
kinderen.In 1804 werd hj lld van hetInstituuten insfecteur-generaalderuniversiteit.
Hj overleed den 23sten Augustus1806.
Coulteria Htb
mb. et Bonpl. is de naam

Van 00n plantengeslacht uit de familie der

gevoegd is en den hotlder van deze in staat

stelt om ieder jaar Of ieder halfjaar den

vervallen interest te Ontvangen. De cotlpon
heeft dien naam OntTangen:omdatmen haar
van de reeksderrentebewtlzen moetafknip-

pen (couper).Tsdiereeksverbruikt,dan ontPetlldragenden(Leguminosae)-:hetonderscheidt vangt men op vertoon van den bjgevoegden
zich door een s-spletigen kelk, doo1* eene
groote vlag, door 10 aan den voet behaarde
meeldraden en door eeneplattepeulm et4 t0t
6 zaden tusschen dwarsschotten. HetOmvat
heesters en boomen uit de Amerikaansche
keerkringslanden met gevinde bladeren en in
trossen geplaatste gele bloem en.D em eestbekende soort is C.tinetoria Akzzll.et Bonpl.,
die in Columbia groeit en eene verfstofbevattende schorsOplevert.

talon of ook welvan den laatsten c/lTpl 0en0
nietlw e reeks. Vervallen coupons van soliede
effecten worden algem een a1s betaalmiddel
gebruikt.

Courant,zie Dayblad.

Courbet (Gustave),(l
en Franschschilder,
werd geboren teornansden lodenJunj 1819.
Hj beçafzichnaarParjs,oluerin deregten
testude'ren,doehzjneneigingt0tdesehilderkunst bragt hem naar het Louvxe,waal
'hj

Counsel, eene verkorting van eounseller de stukken der otlde meesters bestudeerde

(raadsheer) is de algemeene naam van de zonder hetatelier van een schilder te bezoeadvocaten in Engeland.Dienaam wordtalzoo ken.Zjn rnadenmiddag-gezelschapteornans''
gegeven aan depriî,atetZJJP/
?'I/'.Q,de attorneyts
Jf la'tv en de sollioitors.t doch meer bepaald
aan de barristersende seryeants-at-law.Laatstgenoemden alleen hebben het regtom voorde
geregtshoven pleitredenenuittespreken,waarvoor de attorney's debouwstoffen leveren)die

verwierf op de tentoonstelling van 1849 de
tweedegouden medailleen werd dot
)rdeRegé-

ringaangekocht.Zjnevolgendestukkendeden
hem kennen als een overdreven realist,doc'
h

later kwam hj totmeergematigdedenkbeelden.Zjneopvatting,compositie,teekeningen

door de barrister'sin behoorljken vorm ge- perspedief laten doorgaans veelte w enschen
bragt worden.Elke partj voorzietzich van over;daarentegen Onderscheidt hj zich doo1*
2 of4 counsel'sten deze ontvangen daarvoor de levendigheid en derondingvan zl
jneiguren
belangrjke sommen indenvorm vangeschen- en door een krachtig coloriet.Convbetwas in
ken. De titel van Kin-q'
s Of Qlteen'n cpf
-del 1871 lid van den gemeenteraad der Commnne
geeft dezen het regt Om een zjden toga te (zie onder ditwoord)teParjs,waarhj t0t
dragen. U it het corps der cotm sel's worden

den val der Vendôm e-zuil niet weinig heeft

zelfs medegew erkt.
de lord-kanselier - benoemd.
Courbière (Guillaume René, baron de
County ofgraafsehap isde naam ,sedert l'Homme de),veldmaarschalk in Pruissische
w illem de T'Qrorerctv aan de gewesten van dienst en bekend dooxzjne roemxjkeverdedeaanzienljkeregterljkeambtenaren

Engeland gegeven, om den Angelsaksischen
van shâre te vervangen. Deze laatste behield

diging van devestingGraudenz,werd geboren
te Groningen in Nederland den 25sten Febru-

echter tevens het burgerregt.Vervolgens zjn arj 1733.Reeds in 1747 behoorde hj tot de
Schotland en Ierland, de Britsche koloniën krjgsbezetting van Bergen-op-zoom, en in
en de meeste Staten van Noord-Amerika in 1757 trad hj als kapitein-ingenieurin Pruiscotm ties verdeeld.
sische dienst. Hj onderscheidde zich in 1758
Coup is eenFranschwoord,hetwelk streek bj deeerstebelegering van Schweidnitzenin
ofsla.q beteekent.Vandaarheeftmen een colv 1760 bjdievan Dresden,bjhetontzetvan Kol#'Jflf ofstaatsstreek,waarmedem en een plot- berg,bj Liegnitz,Torgau en elders.In 1759
seljk ingrjpen in een constittltionélen staats- werd hj majoor,in 1780 generaal,in 1787
toestand becgelt,- een coup devcïzk:in een luitenant-generaal,gafbljkenvangrootedap00rl0g eene welgelukte verrassing) - een perheidgedurendeden 001'
l0gtegenFrankrjk,
eowp #'o:ïJ of een overzigt,- en een coup de

aanvaardde in 1798 de betrekking van g0u

fAJJ/r: of eene overrompelendeeFectmakertl, verneurvan Graudenz:verdedigdehaarin1807

welke t0t het bereiken van een ofanderdoel m et goed gevolg tegen de Franschen,w erd
daarna veldmaarschalk en gouverneur van
moet dienen.
Couplet,volgens velen afkomstig vanhet W est-pruissen?en overleed,metalle Pruissi-

Franscheeouple(paar),docheigenljkvan het schen orden versierd?op den23stenJulj1811Latjnscheeopnla(bandl,isindemuziekenpoëzie Courcelleq(Etiennede)ofStepltan'
ttsC'
lf
r.
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eellaews, een verf
liensteljk godgeleerde,werd
geboren te Genève den zden Mei 1586,sttldeerdealdaar,waseersteenigen tjdHervormd
predikant in Frankrjk, doch begaf zich in

zameld onder den titel Collection tsomplète
de pamphlets politiquesetoptlsotlllts littêraires

hj eerst te Amsterdam geruimen tjd in bekrompene Omstandigheden had verkeerd,werd
hj aan hetSeminarium der Remonstrantende
opvolger van Episeopius,bleef er langer dan
15jaaralshoogleeraarwerkzaam,enoverleed
den zosten Mei1659.Hj waseen deryeleerdste mannen van zjn tjd en een jverlgvo0rstanderderwjsbegeertevan Descartes.Deregêring .van Amsterdam schonk hem in 1653
het burgerregt.Zjne poperatheologica''zjn
in 1675 te Amsterdam in folio uitgegeven,en
3 Jaarlater in het Nederlandsch vertaald.
Courier (Paul Louis), een uitstekend
Fransch letterktlndige,werdgeborenteParjs
den4denlanuarj17;2.Uitmuntendelcermeesters
maakten hem bekend met de Latjnsche en
Griekscheschrtjvers,doch nadathjvervolgens
de militaire school te Châlons bezocht had,
zag hj zich alsartillerie-oëciergeplaatstbj
het leger aan de Rjn.In 1795 werd hj bevorderd t0tchefd'escadron,doe'
hhjverwaar-

vjanden.Hj bezweek den loden April1825
nabj zjne woning door sluipmoord, dool
-3
kogels getrofen. Vruchteloos zocht men de
daders Op te sporen;men meent,dat zjne
echtgenoote:eenedochtervan zjn geleerden

(1826)''alsmede in zjne pMêmoires,correspondance et opuscnles inédites (1828).Zjne

1634 naar Holland, om zich aan te sluiten geestigheid,vaalkzich openbarende in bitteren
aan de Remonstrantsche broederschap.Nadat spot en scherpe hekeling,bezorgde hem vele

vriend Clarter,in dien m oord betrokken w as.

Couroupita Aubl. is de naam van een
plantengeslacht uit de familie der Myrtaceën;
hetonderscheidtzichdooreenG-slippigenkelk,

6bloembladen,een G-deeligen stamger,eene

houtige,ronde zaaddot)s met een nlet open-

springend dekselen eironde zaadjes.Het0m-

vatboom en m etw igvormigebladerenen kleine
steunblaadjes, voorts metgroote, in trossen
gerangschikte bloemen. De m erkwaardigste
soort is C.ujnianel
lsis A'ltbl., die 20 Ned.el
hoog wordt,ln Guyana te huisbehoort,maar
0ok op de Antillische eilanden groeit. Hj
onderscheidt zich dool- Froote,donkerroode,
welriekende bloemen, d1e ten getale van 50
t0t 100 trossen vormen van 7 t0t 10 Ned.
loosde n0g geenszins de studie der ot
lden. palm , zich elken morgen ten getale van 2 ot'
Minderbekretmdehj zich om de dienst,z00- 3 Openen en desavondsafvallen.Vanelkentros

dat hj zich na hetoverljden van zjn vader komen slechts1of2vruchtent0trjpheid?die
zonderverlofnaardeouderljkewoningbegaf, de gedaante hebben van kanonskogels en gewaar hj zich bezig hield met het vertalen vuldzjn meteengroenachtigwitmerg,waarin
van Céeero's redevoering mpro Ligario''. In zich de talrjkezaden bevinden.Te Cayenue
1198 bevond hj zieh weder bj hetlegerin zjn zj bekend onder den naam van wilde

Italië en maakte van die gelegenheidgebruik, abrikozen en w orden er gegeten of t0t het
om deItaliaanseheboekerjen tedoorsntlfelen. bereiden van een verkoelenden drank gebruikt.
roen de Fransche bezetting te Rome na hare
Court (De1a)isdenaam vaneenaanzien-

capitulatie zich inscheepte,bleefhj wegens 1jk Nederlandsch geslacht;van zjne leden
een bezoek op de bibliotheek vanhetVaticaan noemen wj:
Pofer de la Cof/rf,doctorin de regten en
zoo lang weg,dat hj ternaauwernoodaande
handen van het raauw ontsnapte.In zjn uitstekend staathuishoudkundige, geboren te
vaderland tea
'lggekeerd, schreef hj er de Leiden vermoedeljk OmstreekshetJaar1618.
Voyage de Me'nélas à,Troye'
pour redeman- Even a1
s zjn vader, die te Tueilen groote
der Hélène''.Nadeherstellingvan Frankrjks fabrieken had doen verrjzen, hield hj zich
gezag in Italiëspoedde hj zlch alsescadrons- met fabriek- en handelszaken beziy,en nam

chef weder derwaarts en schreef gedeelteljk
van dâârzjnevoortreFeljkerLettresinédites,
écrites de France et d'Italië 1797- 1812''.In
1808nam hj zjn ontslag,doch woondelater
als vrjwilliger den slag bj W agram bj.Na
dientjd wjddehj zich uitsluitend aanletterkundigen arbeid. Nadat hj korten tjd in
Zwitserlan; had doorgebragt,ontdektehj te
Florence een merkwaardig handschriftvan de
Pastoralia van Longus'',waarvanhjin 1810

tevens jverig deel in de staatkundlge aaugelegenheden van dienmerkwaardigentjd,waarover hj in zjne geschriften veelbelangrjks
heeft medegedeeld. Hj was een tegenstander
van hetstadhouderljk bewind en een oprecht
vriend van Johan de lF'
ïï/. Toen deze m et

zjn broederin 1672te'sHagevermoordwerd,
achtte de la Coffrïzich te Leiden niet veilig,

maarnam dewjk naarAntwerpen,waarhj
vriendschappeljk omging metPieter deGrppf

eeneuitgavemeteenevertalingbezorgde.Voorts en andere uitgewekenen. In het laatst van

leverdehjoverzettingenvangeschritlenvanXe- 1673 keerde hj naarLeiden tert
lg,maarverwpzFzpzl,van Herôdot'
tsen van Heliod6rn.T0t liet kort daarna deze stad,om zlch des win-

zjne overige werken behooren eene rLettre ters te Amsterdam en des zomers Op zjn
à M.Renotlard,libraire,sur une tâche,faite buitenverbljfMeerburg,nietvervan Leiden,
à un manuscritdeFlorence''7- onderscheidene te vestigen,alwaar,naarmen m eent,deeerste
vlugschriften tegen de regering van Lodew'
qk Européscheananassen zjngekweekt.HjOverX VIII!tegen denadelendegeesteljkheid,- leed te Amsterdam den 28sten Mei1685.Veel
hekelbrleven aan deAcadémiedesInscriptions, meer dan het bovengemelde is van zjne lotaan boekbeoordeelaarsenz.,- eneengeschrift gevallen niet bekend.Zjne hoogstbelangrjke
tegen den aankoop van hetdomein Chambord, gesehriften w erden zonder naam in het licht
waardoorhjzichgeldboeteen gevangenisstraf gezonden, enkel geteekend m et de letters D.
op den hals haalde. A1die werken zjn ver- C. (del O*rJ),r..
/Z Lran A'
F )of'
t
).d.A)
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(ran den .
3.
ft
'tz).Daal-toe behooren nHetwel- monde prirnitif analysé et comparé avec le
varen der stad Leiden''.naar hethandschrift monde moderne(1773- 1784,9 dln)'',datop

door Z?. W . TF/J6IPJJJ eerst in 1845 in het groote schaalaangelegd waszmaarden auteur
licht gegeven, plnterest van Holland Ofte verdwalen deed op het gebled der onderstelgronden van Hollands welvaren,aangewezen lingenenetymologischegissingen.MetI'ranklin

door v. d. H. (1662)'',waarin het 29ste en en Robinet schreef hj vervolgensin 1776 en
30stehoofdstuk geschrevenzjndoorden raad- later eentjdschrifttengunstederAmerikanen,
pensionarisde TIG/J,- nAanwjzing derheil- getiteld pAffaires de l'Angleterre'et del'Amézame politike gronden en maximen van de rl
'que (15 dln)''.Hj onderscheidde zich door
Republike van Holland en W est-Friesland vri
endeljkheid,zachtmoedigheideneenvotldig(1659)''eenevermeerderde en verbeterde uit- heid.Toen Mesmer hem vaneeneongesteldheld
gave van hetvoorgaandewerk.00l
t dehoofd- genas,gafhj uitdankbaarheid zjne pLettre
stukken van de WGJJkomen erin voo1
'(hier surlemagnétismeanimal(1784)''in hetlicht.
dl 111,hoofdstukken 5,6 en eerste gedeelte
van 7), zoodat een gedeelte van dit boek in
het Fransch is tlitgegeven nnder den titel
1
)MemoiresdeJean deW itt,Grand-pensionaire

HtJoverleed echterkortdaarna op den loden
Mei1784.

Courtage, afkomstig van het Fransche
woord eonrtier (makelaar),ishetsalarisdat

deHollande(3deuitgave1709).''Voortswordt aan een makelaar voor zjne tussohenkomst
hj voor den schrjvergehouden van rNaauw- doorgaans zooweldoorden verkooper alsdool,
keurige consideratie van Staet, weegens de den kooper wordt uitbetaald.Hetkan alleen
heerschappye van een vrye en geheyme staets- gevorderd worden,wanneer een koop werkeregeeringh over de gansche aertbodem.Aenge- ljk gesloten is.Het woord sensaqûetdatin

wezen door v. d. H. (1662)''.- psinrjke Oostenrjk gebruikt wordt,heeftdezelfdebeFabulen (1685)''!- en pllistorie dergrave- teekenis.
licke regeering ln Holland, beschreven door
Courten (W il1em),eenNederlandschkoopv.H. (166Q)''. - De geschriften van de!tx man,geboren in Vlaanderen in 1572,stond
Conrt onderscheiden zich door een kernachti- met zjn broeder Pieter aan hethoot'
d van
gen, scherpen stjl en geven getuigenisvan eene groote handelszaak in lalten en zjde,
zjne schranderheid en van zjne grootever- en had belangrjkeverzendingennaarPortugal,
diensten Op hetin die dagen n0g zoo w einig Spanje, de kust van Guine
'a en '
W est-lndië,
betreden gebied der staathtlishoudkunde.Hj zoodathj20schepen bezat,bemandmetmeer
paarde eene uitgebreide kennisaan zelfstandig dan 1000 matrozen. M et vergunning der Ennadenken en opregte vaderlandsliefde aan on- gelscheregêringstichttehj Op hetdoor zjne
geveinsde vroomheid, zoodat zjne nagedach- vaartuigen ontdekte eiland Barbadoseenek010tenis meer hulde verdient) dan haar t0t nu nie,diew eldra 18000 zielen telde.Hetgeheele
t0e isten deel gevallen.
eiland werd echter in 1629 dool'lord Carlisle
Jan de 1@ Cpîfrf,een broedervan den v00r- i
n bezitgynomen,terwjlongelukkigehandelsgaande en geboren te Leiden den zistenOct0- ondernemlngen naar China en hetvergaan van

ber 1622.Schoon desgeljks t0tdoltorin de
regten bevorderd,hield hj zich metfabriek0n handelszaken bezig en w as tevens een
jveri
g beoefenaar der oude letteren.Hj ovem
leed in zjne geboortestaë in hetjaar 1660.

2 schepen hem zjnvermogenOntroofden,weshalve hj in 1636in behoeftige Omstandigheden overleed.- Eenzjnernazaten,desgeljks
Willem Oo'
!
fz.&Jzgenaamd,een natuur-enOudheidkundige,woonde doorgaans te Montpellier

De door hem geschreven werken,geteekend en overleed in 1702 te Londen.Zjneoudheidmet de letters D. C.of Y.A1,zjn Conside- kundige vergameling isin het BritsehMuséum
ratiën en exempelen van Staet Om trent de opgenom en.
fondamenten van allerley Regeringen,beschreCourtenay isdenaam van eenoudFransch

ven door V. H.(1660)'', waarvan in 1661 geslacht, hetwelk zjn naam ontleende van
onder gewjzigden titel eene nieuwe uitgave een burgt, door Ilatto, een zoon van den
verscheen,die in 1662tot4-m aaltoe herdrtlkt
w erd,- en rpolitike discoursen,handelende
in ses onderscheidene boeken van Steeden,
Landen, Oorlogen, Kerken, Regeeringen en

Zeden, beschreven door D.C.(1662,in dat
Jaarnogz-maalenin1663nogmaalsherdruktl''.
Beide werken zjn voorzien van voorredenen
vanzjn broederPieter.
Court de Gébelin (Antoine),een uitstekend Fransch geleerde,geboren te Nîmes in
1725) oefende zich reeds zo() vroeg in de
Oude letteren, de geschiedenis,de wiskunde

en de nieuwe talen, datde omvang zjnor
kennisOp lz-larigen leeftjd algemeeneverbazing wekte. Na eene reis door Languedoc
begaf hj zich naar Parjs,waarhj Omgang
had met de meestberoemde geleerden van zjn
tjd.Na eenelangdurigevoorbereidingmaakte
hj een aanvang methet schrjven van rLe

ehâtelain van Cltâtean-Renamd in 1010 gesticht.
Josselin .f.f, een kleinzoon van H atio,nam
deel aan den eersten kruistogt, ontving in

1115 van koniny Boudewj;nI de heerljkheid
Tiberias in Galllaea, en in 1119 van koning
Bondewj;n 11 het graafsehap Edessa.Nadat
hj in vele geveehten overwinnaar geweest
was, werd hj in 1131 bj hetbelegeren van
een kasteel niet ver van Aleppo dool' het
instorten van een toren doodeljk gewond.
Niettmuin trok ht
j in een draagstoelaan het
hoofd der troepen t0t ontzetvan hetkasteel
Croisson,en overleed kort daarna. Zjn
zoon Josselin IIIverloorhetgoheelegraafsehap
en stierfte Aleppo als gevangene in 1147.-

Petr'
lts van Coî/r/ez?tz:
g (zie onder Petrus) was
LatjnschKeizervanConstantinopel.- Robert
rczl Cozlrtenay beklom in 1299 den aartsbis-

schoppeljken stoelteRheimsen noemde zich
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tevenshertog van Rheims.Hj Overleed den

Courtray!zie Kovtrî
jk.

3den Maart 1323.- Lotds,prins van 6b?
z'
rJ6Courts is ln Engelanddenaam vangereytsnay, geboren in 1610,w endde vruchtelooze l
toren.Zj wordenverdeeldin Coltrtsf'record,

pogingen aan,om zjneregten a1snakomeling waar de zaken schrifteljk,en Conrtst?
/'non
van koningLodewl
jkdeDikketedoengelden.- rdcorts,waardezaken nietschrifteljk behan-

Loîtis CAtZrI:,
S,prins nan Op?frfdpcy graafran deld worden.T0tde eerste behoorthetKanseCeey,geboren den 25sten Mei1640,koos de Jcr?
J-.
ç&':#&#t
?/'(Courtofchancery),hethoogste
krjgsmansloopbaan, en overleed den 28sten geregtshof des lands,metden lord-high-chanApril 1723,- en zjnjongstezoon Charles cellorals voorzitteren 3 onder-kanseliers.H et
Atwd'r, gestorven den Tden M ei 1730,wasde beslist over alle zaken van erfenissen en onmondigen,en men kan van dââr slechtsappellaatste manneljke telg van dit geslacht.

Courtine,hetstamwoord van0nsgordj;n, léren naar de lordsciustices in hetHoogerhuis.

noem t men in de vestingbouwkunstden w al, Het Co'
l
m.tt?
/'Qneens .
/dz?câ,,ondervoorzitterdie tweebastionsonderlingverbindt.Doorgaans schapvan den l
o
r
d
o
p
p
errejtervau Engeland,
vormtztjeeneregteljn,dochmenheeftOokge- spreekt vonnis in burgerlpke en straf-zaken

brokenecofr/iped.Zj isbestemd,onldebuitenwerken,bejaaldeljk hetraveljntebestrjken.
Daar zj nlet weinig blootgesteld isaan het
vjandeljkvuur,versterktmenhaarmetdwarswallen (traversen)enz.
Courtois.onderdezennaamvermeldenwj:

en is tevenshofvan appèl,terwjlmen zich
van hier beroepen kan op het Hoogerhuis en

hetScl
tatkameryereyl(Cou1'
tofexchequer).Dit

laatste, gesteld Onder een lord-chief-baron en
4 barons ofthe exchequer,is de hoogsteregtbank voor administratieve aangelegenheden.

Jaeqwes Cpz
lfr/pl ,zie Bonryltiynon.
Y00rhet CourtV'commonpleaswordenzaken
f t/wze Bonarenture CX rJJ.
:,een vandem an- van eigendomm en en personen behandeld,en

ncn dergrooteFranscheOmwenteling Hjwerd men appelleertvan hier naarQueensbench,
geboren te Arcis-sur-Aube in 1756,was afge- terwjlhet Col
trtV'probateoverhuweljkszavaardigde naar de Mretgevende Vergadering ken beslist.'Vool.ts bezitten LancasterenDuren in 1792naardeNationaleConventie,stemde ham eigene hooggeregtshoven.Verderverm el-

vöôrden dooc
lvanLodel
mjkX VI,maarwerltte den wj de Geestelùke'
rwfllzllzzl (Ecclesiastical courts) met het Coltrt #'archesot'het
o
o
k
me
h
d
e
t
0
t
d
e
n
v
a
l
v
a
n
Ro
b
e
s
g
q
e
r
r
e
.
A1
s
1
i
d
Van et Comi
té de sureté publlque,had hj hoogste geregtshof van het aartsbisdom Canzitting in de commissie t0tonderzoek van de

terbtlry.Van hierappelleertmenaan hetKiny's

bjRobespierreen zjnemedepliqtigeninbeslag yvbrtz/:eouneil.- Totde Courts#'nonrecord
genomen papieren,waaroverhj rapportmoest behooren de Graafseltaps-reytbanken (Countyuitbrengen.In 1795 werd hj lid, in 1797 courts)en deArrondissemettts-reytbanken (Hunvoorzittervan den Senaaten hj werktemede dred courts). Voorts heett mell te Londen
t0t de zegepraalvan Bonaparte op den 18den Poliee Op'lf'z./.s,eene Bankrlbptoy Oplrfenz.Brumaire. Uit het tribunaatverstooten,ver- In Schotl
and heeftmen een Coltrtq/'Skssion
toefde hj eenigejaren in afzondering op een (Civiel hot'
) met twee afdeelingen, - een
buitenverbljfin Lotharingen,en in weerwil Ooffr/#'J'
l.
s/ïcls.
v (Crimineel hof), en een
van de amnestie van 1814, liet de minister Cowrtty-dzc/zdt/f
xer(Schatkamergeregt).Yalzdeze
Deeazes zjne papieren, die hoogst belangrjk geregtshoven appelleertmen aanhetParlem ent
waren voor de geschiedenis der Revolutie,in of aan het Kabinet des Konings,waarna de
beslag nemen, waarna zj nagenoeg alle ver- zaken aan een Court t
?
f deleyateswordttoeloren zjn geraakt. Daarbj bevond zich het vertrouwd.- Tn Ierland is de regterljke inberigt over de papieren van Robespierre:eene rigting eene dergeljke als in Engeland.
geschiedenis der omw enteling van den 9den
In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
Therm idor, geschiedkundige aanteekeningen, heeft m 0n ill New-York en in anderej'
roote
belangrjlte stukken Omtrent de Koninkljke steden 00n Conrt #'eommonpleas,enln elk
familie, brieven van M irabea'tb,Danton, Cam- county een County COIZ'J,vanwaar m en apùccârd.s, Brune, JTCZZ.tZJ, Dwmouriez enz.Een pelleert aan de Snperior 00f4r/d,0ok Convts

klein redeelte daarvan isOnderdentitelnPa- q/'errorgenaamd.Yoortsheeftmen erMarine

piers lnédits trouvés chez Robespierre,Saint Coffrf,
svoorzeezaken,Cowrtso
f oyer(532# terJust et Payan etc., supprimés ou omis par miner ofcriminéleregtbanken,ColrtsforJ#e
Courtois''in 1828 in hetlichtverschenen.Hj trial t
?fempeaeltmentsvooroverschrjding van
overleed te Brusselden 6den December 1816. bevoegdheid, en Probate CPIrJ,: voor zaken

Courtoisie ishetzelfde als 0ns ltfell
jk- van weezen.Erzjn CireuitOO=J.
:enDistriet

Fl8# en beteekenthetgeheelvandiebeschaatze

Oozfr/.:,en de hoogsteinstantie ishet S'
tvreme

W ashington.Hierin hebben,behalve
manieren,welkeaanheth0f(cour)ingebruik CPIZ'Jte '
zjn.O0k ridderljke manieren werden in de den Opperregter?8 regterszitting;zjworden

door den Presldent der Vereenigde Staten
onder goedkeuring van den Senaat benoemd,
galanterie Jegens vrouwen te kennen. Eene en hetgezag van datgeregtshofis zôö groot,
conrtisane was voorheen eene hofdame,thans dathet elke regeringsdaad,alsin strjd met
m iddeleetlwen metdien naam bestempeld,en
thans geeft m en daaxmede in het algemeen

echter eene vrouw van ligtzinnig gedrag,die de w et,nietig kan verklaren.
door hare bevallige manieren dklmannen zoekt
Cousin.Onderdezennaam vermeldenwj:
t0t zich te trekken, om aan hen het genot
Jean Opfuïzl, een Fransch beeldhouw er en

harer bekoorljkheid tegen rjkegeschenkente glasschilder, die te Souci bj Sens geboren
verkoopen.
werd.Hj bloeide in deJaren 1540 tot1589
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6;9

onder de regêring van Frans I,Hendrik 11 van de Duitschewjsgeeren,en eindeljkzocht
en Frans 11, schilderde het pluaatste 00r- hj alle wjsbegeerte terug tebrengen t0tde
deel''Op glas voor de kerk te St.Romain,en zedeleer,waarvoorhj een steunpuntzpchtte

bragthettevensmetolieverf0yhetdoek.Dit vinden in degodsdienst.Eigenlt;k washjeen

bevindt zich op hetLouvre en lsdoordeJà#: ecledicus, een wjsgeer, die zich met het
op 12 bladen in plaatgebragt.o0k versierde beste uitde versehillende stelselsvergenoegde
hj de kerk van St.Gervais te Parjsmet en daarvan een nieuw geheelvormde.Bovenal

schildexjen op glas,enhj schilderdevoorhet echtermt
mttehj uitin de kennisvan degeslot te Anet de rprediking van Jezus in de sehiedenis der wjsbegeerte,zooals uit zjne
Woestjn''.Als beeldhouwer leverde hj het talrjke werken bljkt.Van deze noemen wj:
monument van admiraal Chabot,een liggend
Coursd'histoirede laphilosophie(1840,2de
beeld,thansinhetMuséum teParjsbewaard. uitgave, 3 dln)'',- rcours d'histoiredela
Hj onderscheidtzich in zjne sehilderstukken philosophiemoderne (1841)''- mcouxsd'hisdoor eene correcteteekening eneenuitmuntend toire delaphilosophie morale auXVIIIesiècle
11erspedief.O0k schreefhj rluivredeperspec- (1840- 1841,5 d1n)',- rFragmentsphilosotlve (1560)'', - en pluivre de portraicture phiques (18C
26)'' alsmede zjne ,Etudes''
llkeeeuw,
overmerkwaardlgevrouwenderXvè
(1571 en laterl''.
Fïc/p'
r Cousin,een uitstekendFranschwjs- zooals rMadame de Longueville (1853)'',geer. Hj werd geboren te Parjsden 28sten l!Madame de Sablé (1854),'' Madame de
November 1792,bezochter denormaalschool, Lhe
.
j vreux etmadamede Hautto
,rt(1856)r,en
aanvaardde hierin 1814 de betrekkingvan 0n- anderen.Belangrjk is voorts zjn boek pLa
derwjzeren vervinginhetdaaropvolgendjaar Jeunesse de Mazarin (1865)''en vooralzjne
Royer-CollardaandeSorbonne,waarhjdeleer- Histoiro générale de la philosf
yhie(1864)''.
stellingen derSchotschewjsbegeertevoordroeg. Hj schreefeen aantalopstellen ln hetylourEene reis naar Duitschland in 1818 maakte nal des Savants'' en bezorgde eene ultgave
hem t0teen aanhanger der stoutebovennatuur- der werken van Abailard,alsmede eene verkunde van Kant, Fieltte en Sehelling,en de taling derwerkelzvan Plato (1825- 1840,13

denkbeelden,diehj daarna inzjnevoorlezingen verkondigde,warenzoozeerinstrjdmetde
staatkundige reactie van die dagen (18191821),dathjzjnebetrekkingaandeSorbonne

dln).Hj overleedteCannesden 14denJanuarj
1867.D0orzjnevoorlezingen en geschxiften,
in een krachtigen en sierljken stjlvervat,

hj,alsverdachtvandemagogischebedoelingen,
in hec,
htenisgenomenennaarBerljngezonden,
waax hj korten tjd in degevangenismoest
doorbrengen.Nadathjin Frankrjkwasteruggekeerdt schaarde hj zich aan de zjde der

den 8sten Junj 1747, betrad de diplomatieke
loopbaan en wûrd consulte Thessalonica.Vervolgensvertoefdehj geruimen tjd te Smyrna
en keerde eerstin 1803naarFrankrjk terllg,
waar Talleyrand hem een jaargeld bezorgde
van6000francs.Zjneverzamelingvanantieke
munten verkochthj echter te Aliinchen voor
136000 francs,waarop hj zjn jaargeldverl00r.Van 1814 t0t1819washj wederconsul
en wjdde zich met jver aan de beoefening
der penningkunde.In 1825 kreeg hj nogmaals
een Jaargeld van 5000 francs,waarna hjeene
tweede verzameling leverde aan den Koning
van Bejeren voor 75000 francs, eene derde
aan het Kabinette W eenen voor33000francs,
en eene vierde aan datte Parjsvoor60000
francs.Voortsschreefhj rEssais surlesmo1
&naiesd'
argentde la ligue Achéenne(1825)'1en rvoyagedanslaMacédonie(1831,2d1n)''.
Couston.Onderdezennaam vermelden wj:

heeft hj veelbtjredragen t0tbevordering der

en aan de Normaalschoolverlool'.Nu belastte wjsgeerigestudièn in Frankrjk.
hi
j zich metd0 0PV00ding Van 00n Z00n Van
Consin de =
VPAIJtZZII/
t-,zie Palikao (graaf).
den maarschalk Lannes en begat'zich in 1824
Cousinéry (EspritMarie),eenuitstekend
nogmaalsnaar D uitschland.Te Dresden w erd penningkundige, w erd geboren te M arseille

oppositie,en toen in 1827hetministérie Villéle
door hetministêrieM artiynacvervangenwerd,

zag hj zich wedermetzjnevoormalige betrekking bekleed,waarnahj met Gnizoten
Yillemaindenroem derSorbonnedeedschitteren
m et ongemeenen glans.Na de Julj-omwenteling van 1830 werd hj staatsraad,inspectet
lr
van het openbaar Onderwjs,oëcier van het

Legioen van Eer,lid der Fransche Académie,
directeur der normaalschoolen pairvan Frank-

rjk.In Mei1831deedhj,Oplastderregéring,
eene reisnaa'rDuitschland,om erzich bekend
te maken metderegeling van hetonderwjs,
en hj gaf daarvan verslag in zjn werk rDe
l'instruction publique dans quelques pays de
l'Allemagne, et particulièrement en Prusse

Nieolas Opkfqsfpzl, een Fralzsch beeldhotlwer.

(1840, 3de uitgave,2 d1n)''. Met hetzelfde Hj werd yeboren teLyon den 9denJanuarj
oogmerk bezochthj 0nsVaderland enschreef 1658,verwlerfop23ja1'ig0nleeftjddengrooten
daaroverpDe l'instrudionpubliqueen Hollande prjsderAcadémieen begafzich naarRome,
(1837)''.ln hetministérie Thierszag hj zich waar hj dekunstwerken van M icheleAnyelo
belast met de portefeuille van onderwjs,en en A leqardibestudeerde,werd ilz 1693 lid der
had inzjne betrekking veelteverduren van Académie, en overleed den lsten Februaxj
de geesteljkheid en van de democraten.De 1733. T0t zjne beste stukken bohooren:PDe
omw enteling van 1848 m aakte een einde aan

zjnestaatkundigeloopbaan,en Consinkeerde
terug t0tdebeoefeningvan dewjsbegeerte
vooral van hare geschiedenis.Aanvankeljk
washjeenvolgelingvanRoyer-Ot
lllt
zr#,daarna

vereeniging van de Seine en de Marne''?eene
kolossale groep, thans in de Tuilerieèn,eene groep van p'rritons'' te Versailles,
eenepAfnemingvanhetkruis''inNôtreDameyen een bronzen standbeeld de< SaôneteLyœl.
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Gl
âllanme Pplf
sfpz,een Fransch schilder en het Ltlxembuxgl'', behalvede eerste gotlden
beeldhouwer,een broeder van denvoorgaande. medailleen de ridderordevan hetLegioenvan
Hj werd geboren te Lïon in 1678, begaf Eer, zoo grooten roem , dat men hem den
zich meteen Koninkljk Jaargeld naarRome) Franschen Veronese begon te noemen.Nadien
zag zich in 1.735 benoemd t0t rector,daarna tjd heef
t hj echter volyensbevoegdebeoolt0t directeur der schilder-académie te Parjs, deelaars niets merkwaardlgs geleverd.W egens

en Overleed den zzsten Februarj 1746.Vele
openbare pleinen en gebouwen in Frankrjk
heel'
thj metzjnekunstgewrochten versierd.
Hj behoortt0tdevolgelingen derantiekenen
onderscheidtzich dool'zuiverheid van stjlen

zjne groote bedrevenheid in het technische
gedeelte derkunst,bevindthj zich niettemin
aan hethoofdvan eenetalrjkeschilderschool.
In 1864 werkte hj aan een grootstuk,den
Doop van den Keizerljken Kroonprins in

doorcol.rectheid van teekening.Prachtigvooral Nôtre Dame''voorstellend.

Couw enberg.Twee broeders,NederlandNumidische paarden met ht
lnne bedwingers, schekunstenaars,droegen diennaam ,teweten:
A braham Jbâazlzl6.
sCouwenbery,eenverdiensuit zuiver Carrarisch marmergehouwenenaan

zjn van dezen kunstenaar de beide groepen

deningangderChampsEliséesteparjsgeplaatst. teljk landschapschilder.Hj werdgeboren te
G'
ltillaume Cpzfyft?zî,een zoon en leerling van

den voorgaande.Hj werd geboren te Parjs
in 1716,verwierfreeds Op lg-jarigen Ouderd0m den grooten prjs der Académieelieen
jaargeld om zich naar Romete begeven,en
kwam na zjn terugkeer in het atelier van
zjnvader,waarhj destandbeelden vanMars

Delftin 1806 en bekleedde de betrekking van

hoofdleeraarbj hetteekengenootschapplfunstOefbning''teArnhem ,alwaarhjinApril1844
overleed.Hj was lid van deAcade
'mievan
Beeldende Kunsten te Amsterdam , en t0t

zjne beste stukkenbehooren rEen Geldersch

landschap, uit de hoogte gezien'',- rEen
en Venlts vool-I'rederik 11,koning van Pruis- morgenstond'' - en nEen bergachtig land1ZP17*
se
d
vaedrévmi
aaerdigljne.
d
veacn- S01He
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as FNlJ.elzzàl,
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t0ren eindeljk penningmeestervan deze,zag stekend graveur.Hj werd geborente 'sHage
zichbenoemdt0tridderderordevan St.Michiel, den 16den April1814, genoot hetonderwjs
van F. L. .skq'
y.t?ezl.
: en van Taurel,verwierf
cn overleed den 13den Julj 1777.
Couthon (Georges), een van de bloed- in 1836den prjsvo0rgravure en dedaaraan
dorstigste monsters der groote Fransche 0m- verbondene toelage bj deAcadémievanBeelwenteling, werd geboren in 1756 te Orsay in

Atlvergne.Bjhetuitbarsten derrevolutiewas
hj advocaatteClermont,en hj juichte haar
metgeestdrifttoe.In 1790werdhjvoorzitter
van het geregtshofte Clermont,en in hetv01gendejaardoorhetdepartementPuy deDôme
afgevaardigd naar de Nationale Vergadering.
Hler stemde hj vöôr den dood desKonings
en voegde zich, schoon aànvankeljk tot de
Girondjnen gerekend, bj deBergpartj,zoodathj een vriend werd van Robesqierh.Als
lid van het Comité de Salut Publlc nam hj
deel aan de expeditie naar Lyon;nadat deze
stad ingenomen was,liet hj zjn zetelplaatsen op het plein Bellecour,alwaarhj de aanzienljkste huizen aan de verwoesting prjs
gaf en een groot aantalburgers voor zjne
oogen deed onthalzen.Na zjn teruqkeer te
Parjsen alslid derNationale Conventlekende
zjn dweepzieke bloeddorstgeeneverzadiginq,
en derevolutionaireregtbankwerktenaarzjn
gevoalen veelte traag.Na den valvanRobes'ïjrz'
e in hechtenis genomen,werd hj eerst
doordeJacobjnen bevrjd,doch toen de s01daten der Nationale Conventie het stadhuis
bestormden,wilde hj zich meteen dolk om
het Jeven brengen.Dit mislukte,en hj werd
met Robespierre, & .J'
ltst en anderen onder
daverend volksgejuich Op den 28stenJulj 1794
geguillotineerd.Coutlton bezateen zeergebrekkig ligchaam:zjne beidebeenen waren lam ,
zoodat hj van zjn stoelniet k0n opstaan.
Hj was bekend als een wegslepend redenaar.
Couture (Thomas),een Fransch schilder

dende Ktlnsten te Amsterdam , en leverde
voorts onderscheidene gravures in prachtalmanakken, alsmede vele portretten.Voorts

vervaardigde hj eene meesterljke teekening
van den rschtlttersmaaltjd''vanvan der.
/:
&I.
s/
in oost-lndischen inkt.Hj was lid van de
vierde klasse van het Koninkljk Nederlandsch Instituut en van de Koninkljke

Académie van Beeldende Kunsten,en overleed te Amsterdam in Novem ber 1845.Niet

alleen was hj wegens zjne groote bekwaamheid als graveur,maar ook wegenszjn uitmuntend karakteralgem een geacht.

Covarruvias isdenaam van een beroemd
Spaansch geslacht. T0t de m erkwaardigste
leden daarvan behoort Di
qqode Cbrtzrr'
lltl
ïc,
s
y Z6.#rJ?geboren te Toledo den 25stenJulj
1512.Hj studeerde te Salam anca en werd er
vervolgens hoogleeraar in hetkerkeljk regt.

Daarna zag hj zich benoemd t0traadsheer

in het hooggeregtshofte Granada en in 1560
t0t bisschop van Ciudad Rodrigo.Hj vervaardigde voorts, op last van Philippns.
J'
.J',
de statuten voor deuniversiteitta Salamanca,
was Op het Concilie van Trente de opsteller
van het hervormingsbesluit,werd in 1565 bisschop van Segovia, in 1572 voorzitter van
den Raad van Castilië,daarna presidentvan
den Staatsraad, en overleed te Madrid den
27sten September 1577.Eene verzameling van

zjne geschriften is bj herhaling uitgeven.Zjn broeder Antonio, een uitstekend hoogleeraar in hct Burgerljk regtte Salamanca,
werd in zjn tjdvoordengeleerdstenGraecus
uit de schoolvan P aulde !tz Roa e,geboren van geheelSpanje gehouden;hj was1id van
te Senlis den zlsten December 1815,verwierf den Raad van Castilië,en overleed als kain 1847 dool*zjne porgieRomaine (thansin nunnik in Decem ber 1G02.
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Covenant noemt men de overeenkomst, Het ontbrak hem niet aan stoutheid van

denkbeelden en aan kracht van taal, doch
de Presbyteriaansche kerk-orde te handhaven zt
jn kunstmaak was weinig ontwikkeld.Hj
tegen het plan van koning Kak'
el f,om den schreef een bundelerotische gedichten, p'
rhe
Episcopalen kerkvorm in te voeren. Later mistress''getiteld(1s47),alsmedeeenverdienste-

waarbj deSchottenin1738zichverbonden,om

werd zj Onderden naam van psûlemn league 1jk pluiber plantarum (1662-1678)1'. Zjne

and covenant''ook in Engeland ingevoerd als verzamelde werken,waaronder zich Essays''
een krachtig verzet tegen de R. Katholieke en het Olzvoltooide heldendicht Davideis''
Kerk.Hetcovenant,door KarelI verworpen, bevinden,zjnmeermalen uitgegeven.
werd in 1650 door Karel11 bezw oren,doch
H enry TPPJI-J/ ,lord Cowley)een Engelsch
10jaarlaterOp zjn aandringendoorhetPar- staatsman. Hj was een broeder van den
lement Opgeheven. Zjne aanhangers bleven hertog ran Trre/ll-t/ïpzl en werd geboren den
echter in het geheim werkzaam , totdat er zostenJanuarj 1773.Tn 1795 werd hjambtede omwenteling van 1688 aan hetProtestan- naar (precis-writer) bj het departement van
tismus de zegepraalverschafte.
Buitenlandsche Zaken, vergezelde lord M al-

Coventry, eene ouderwetsche stad in het
Engelschegraafschap W arwick aan derivieren
Radforten Sherbourne gelegen,heeft naauwe
straten, is de zetel van een bisschop en telt
omstreeks 41000 inwoners, die zich vooral

zzlet
î/
lf
zr:
ynaarhetCongrèste Rjssel,en begaf
zich in 1797 met ztln oudsten broeder,den
gouverneur-generaal, naar Oost-lndië. Hj

bragt er in 1801 Audh Onder hetBritsch gezag en bestuurde voorts als vice-gouverneur

met het vervaardigen van zjden lint, dezeprovincie.Reedsin 1803keerdehj naar
zjden gaas en uurwerken bezig houden.Het Engoland terug, huwde er met eene gravenhandelsverkeer wordt er door spoorwegen dochter, die met een ander doorging,zoodat
naar Londen en Birmingham en door het hj in 1809van haarse,
heidde,werd in 1807
Coventry-Kanaal,zich t0tBranston en Oxford lid van het Lagerhuis en bj hetMinistérie
en aan deanderezjdet0taandeMerseyende Portland secretaris van de schatkist,en zag
Trant uitstrekkende,ongemeen bevorderd.D e zicht toen zjn broeder in 1809 uit Spanje
stad bestond l
'eedstjdensdeheerschappjder terugkeerde, in diens plaats alsambassadeur
Romeinen, doch hare oude muren en vesting- derwaarts yezonden.Gerui
men tjd nam hj

werkenzjn in de17deeeuw gesloopt.Coventry die betrekklny waar,doch in 1823 ging hj
wordtinEnyelandopdergeljkewjzegenoemd als gevolmagtlgde naar W eenen,alwaar hj
a1s Abdera ln de dagen der Oudheid,ofa1s t0t in 1831 vertoefde.Tnmiddels washj in
Kampen en Dockum in Nederland.
Cow dee,zie Dammara-hars.
Cow es eene stad en vesting Op denoordkust van het Engelsche eiland W ight,telt
slechts 5000 inwoners,maar is voor den zeeman van groot belang wegens hare uitmtmtende haven, hare scheepstimmerwerven en

1828 met den titel van lord Cowley t0t pair

zond hem naar Engeland,om er de stemming

tweede afgevaardigde van Engeland naar het

verheven. In 1841 werd hj d001
*Peel a1s
gezant naar Parjs gezonden) waar hj de

entente cordiale''tusschenEngelandenFrank-

rjk ongemeen bevorderde.In 1846 moesthj
Onder lord Palmerston zjnebetrekkingafstaan
aan den markies van Fbr-czd#.g,waarna hj
be
zi
cehn
haren bloejenden victualie-handel.
V
t00r korten tjd Engeland
waa
rzoc
hjhtdeen
n 27
st
Cow ley.Onderdezennaam venneldenwj: oen te Parjs vestigde,
Abrakam Cpznle,een Engelsohdichter.Hj April 1837 overleed.
werd geboren te L onden in 16182en bezocht
H enry Aic/ztv# Charles 'Irrelle.
s/dy, graaf
de W estminsterschool,alwaar hj Op l3-jari- Cowley, een Engelsch staatsm an en den oudgen leeftjd een dichtbundel cpoetieal Slos- sten ZOOR van den V0O1XO11tl0.llj MTPYd g0soms'' uitgaf.0ok te Cambrldge,waar hj boren den 17den Julj 1804,bekleeddeeerstde
aan het Trinity college w as lngeschreven, betrekkinq van attachébj hetgezantschapte
gaf hj onderscheidene gedichten uit,maar W eenen,ln 1832 die van secretarisvanlegatie
werd er door de Puriteinen verbannen,w es- te Stuttgart, in 1844 die van gezantsthapshalve hj zich naar Oxford begaf,alwaarhj secrehris te Constantinopel) en keerde verhet hekeldicht rrrhe puritan and the papist'' volgens naar Engeland terug, om er zitting
in het licht deed verschjnen.Gedurende den te nemen in hetHoogerhuis.In hetbegin van
Engelsche burgeroorlog washj een aanhanger 1848 werd hj gezant bj het Zwitsersch Eedvan de partj des Konings en vergezelde de genootschap,vervolgensbj hetParlementte
KoninginnaarFrankrjk,waarhj t0tdeleden Frankfort,daarna bj den Bond,en in 1852
van hare geheime Kanselarj behoorde. Zj te Parjs.Hj was erin 1856werkzaam als

van hetvolk yade teslaan,doch hjgeraakte Vredescongrèsten slooter in 1857 den vrede

er in hechtenls en werd eerst na den dood met Perzie
-.waarna hj t0tviscountDanpan
'
van CromwellOp vrjevoeten gesteld.Nu be- en graaf Colrley verheven werd. Nog vqör
gafhj zich nogmaalsnaar Frankrjk enkwam het uitbarsten van den Ttaliaansehe oorlog,
later met den Koning weder in Engeland, in 1859, werd hj naar W eenen gezonden,
waarhj zich wjddeaandebeoefeningderna- Om eene overeenkomst tusschen Oostenrjk
tuurljkehistorie en den 28stenJulj1667over- en Frankrjk t0t stand te brengen, en na
leed.Dehertogran Wz
l
fchzw/zlwzdeedterzjner het mislukken zjner pogingen keerde hj
eereen gedenkteeken in deW estminster-abdj naar zjn rezantschapspost te Parjs terug,
verrjzen met een opschrift, hetwelk hem alwaar hj ln 1867 zjn ontslag nam uit de
DAnglorum Pindarus,FlaccusetMaro''noemt. etaatsdienst en door lord Lyons vervangen
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werd. Hj is ridder Va1 do orde V3n den in MTiltshire en verviel op gevorderden
Kouseband.
leeftjd t0t blindheid.Hj overleed den 8sten
Cowper (W illiam),een Engelsch dichter, Julj 1828,- en na dien tjd versehenenn0g
werd geboren den 15den Novem ber 1731 te

de pMemoirs of the administration ofH enry

Berkhampstead in hetgraafschapHerttbrd.Hj
bezat een vlug verstand en een gevoelig hart,
maar was zôo' menschenschuw, dat hj van
de begeerljke betrekkilzg van secretarisvan
het Hoogerhuis, waartoe hj benoemd was)
afstand deed voordat hj ze had aanvaard.
Zjne groote gevoeligheid was oorzaak, dat
hj door het ernstig bepeinzen vanhetleer-

Pelham (1829,2 dln).''
Coxie.Onderdezen naam vermelden wj:

stuk der verkiezing en verwerping t0tkralzlt-

zinnigheid verviel, zoodat hj naar een gesticht werd gebragt,waarhj echterallengs
herstelde.In 1767vestigdehj zich teOlney
in de woning van den reotor M orley f./t
'ltç%'1t)

Miehiel ran Cpzie, de OlfA , geboren te

Mechelen in 1500.Dezeverdiensteljke schil-

der was eene leerling van Barend ran Orleyt

bestudeerde teRome de stukken van Rafaé'
J,
schilderde er in de St.Pieterskerk eene pverrjzenis''in fresco,en werd in1539ingeschreven in hetscliildersgild teMechelen.Hj had
eene keurige manier van schilderen en wist
aan zjne vrouwenbeelden eeneongemeenebevalligheid te geven.Phil'
ès .
fT,koning van
Spanje, belastte hem met de vervaardiging
van onderscheidene stukken, die vorsteljk
betaald werden,zoodatCoœlet0tdevermogende
lieden behoordeen een belangrjk kabinetvan
schilderjen verzamelde.Hj overleed in 1592

waarhj den vriendschappeljken omgang genoot van den godsdienstleeraar N etvton,, die
dergeljke gevoelens koesterdealsde dichter.
Deze vertaalde hier geesteljke liederen en
ging er Onder godsdienstige gemoedsbezwaren aan de gevolgen van een va1van een steiger
diey yebogen. Eerst in 1778 kwam hj die vöör het stadhuis te Antwerpen. Men heeft
eenlgzlns te boven?en in 1782 gafhj een van hem in de St.Geertruida-kerk te Leuven
bundel gedichten ult, wier dweepzieke toon

Jezus tusschen de 2 raoordenaars'' -- eene
DKruisdraging'') eene gopstanding'') - en
hj in kennls met de edele en geestigelady eene pNôtre Dame des sept douleurs'')- en
Austin, en de toespraak van dezew erktewel- in de St.Rombout's kerk te Mechelen eene
dadig op zjn gemoed.Nu schreethj de bal- )Besnjdenis van Jezus''. Voorts heeft men
lade glohn Gilpin''en hetleerdichtrrrhe task 00k in het Muséum te Antwerpen, in een
(1785)'',diegrootenbjvalvonden.Zjnezwaar- Paarkerken te Brussel,en in Spanjestukken
moedigheid keerde echter gedurig terug.W èl 5:an zi
jne hand.
M ieàielçltzzl Coœie,deJpz
were,eenzoonvan
vervaardigdehj,om zich teverstroojen,eene

echterweiniybeviel.Omstreeksdielltjdkwam

vertalinj van de pllias''envandenodyssee'') den voorgaande.Hj werd geboren teMechelen

doch hp verloor gaandeweg zjne krachten, in 1540,en in 1562 aldaar in hetschildersgild
zoodathj deiz25sten April1800overleed.Hj opgenomen.Nadat hj zich later te Brussel
mag beschouw d worden als de grondlegger gevestigd had, vervaardigdehj velehistorievan eene nieuwe nationale dichtkunst in En- stukken.In de LieveVrouwen kerk te Mechegeland,daarhj haarbevrjdde van denFran- 1en leverde hj eene rverzoeking van den
schen kluister.Zjne gedichten zjn bj l'
lerha- heiligen Anthonius''. Men vermeldt eindeljk t
ling uitgegeven, en zjne levensgesehiedenis dathj in hoogen ouderdom overleed.
w erd zoowel door H asley al door Taylor
bewerkt.

Joltannes Hzzfozlifw: de Cpal , tot hetzelfde

geslacht behoorende.Hj waseen verdienste1jk historie- en portret-schilder en zag zich

Coxe (W illiam),een Engelsch reizigeren
geschiedschrjver,geboren teLonden denTden benoemd t0thofschildervanFrederik.!',koning
M aart1747,werd in 1771t0tgodsdienstleeraar van Pruissen)alsmedet0tJonkheer.Hjleefde
bevorderd,en deed alsgeleidervan denjongen nog in 1708.
graaf van P embroke van 1775 tot 1779 eene
Coyat (Frederik), de dappere, naarIn1*S-

reis door een groot gedeelte van Europa, kende verdediger van het tbrt Zeelandia Op
waarna zjne gTravelsin Switserland andthe heteiland Formosa,was in 1644 lid van het
country ofthe Grisons(1789,3 dln,4deuit- geregtsllof te Batavia en zag zich in 1647
gave 1801) in het licht verschenen.In 1784 benoomd t0tNederlandsch opperhoofdinJapan.
volbragthj methetparlementslid Whitbread In 1656 werd hj landvoogd op het eiland
w ederom een togtdoorhetzuidenvanEuropa, Formosa, en daar hj rekenen kolz,dathj
en na zjn terugkeer in 1786 aanvaarddehj er door den Chinéschen zeeroover Coœinya
eene reis naar Zwitserland en Frankrjk,en z0u worden aangevallel
z, vroeg hj hulp te
in 1794 eene naar Nederland)Duitschland en Batavia,diehem echtertelaatgezondenwerd.
De
aanval
had
pl
aat
s
i
n
1661 en Coyattrok
Hongarje. Inmiddels schreefhj prravelsin

Poland,Russia,SwedenandDenmark(17841790?5dln,4deuitgave 1803)''.Alsgeschiedschrjverleverdehj onderanderen:rMemoirs
of'sir Robert W alpole (1798) 3 dlnl'', rMemoirsofHoratio lord'
W alpole(1802)''
,n
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3
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n
ly''
Memoirs of John Duke Of Marlborough
1817- 1819,3 dlnl'', en rrheprivate and

teruginhetkasteelZeelandia,dathj3maanden

verdedigde,doch na eelzverlies van 16Neder-

landersaan devjandenmoestovel'
gevenondel'
beding van vrjen attogt.Z(
5ö gil
zg Formosa
vooraltjd voor0nsverloren.
Coyat begafzieh naar Batavia en werd e<t

wegens de kwaadwilligheid zjnervjanden,
in hechtenis genomen.Schoon hj zich tegelz
original correspondence oftheDukeofShrews- een l
eger van 25000 man,van j'
rofgeschut
bury (1821)''.In 1805werd hjarchidiaconus voorzien) moedig en geruimen tjd verdedigd
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had,besehuldigdo men h0m van lafhartigheid ling van Lerambert en e0n der tlitstekendste
en deed hem het schavot beklimmen, waar kt
pnstenaars uit dentjd van Lodewl
jk XIV.
hem hetzwaard overhethoofdwerdgezwaaid, Mogen zjne ljnen nietaltjd correctwezen,

en hj ging in levenslange ballingschap naar hj vergoedt dit gebrek door delevendirheid
een derBanda-eilanden.Hoewelhj lateront- van zjne fguren.Tot zjne merkwaardlgste

slagen werdennaarhetVaderlandterugkeerde, kunstgewroehten behooren de tombe van den
isintusschen zjn vonnisnietherzien Ot'ver- ministel' Colbert in de St. Eustatius-kerk te
nietigd.
Parjs, het monllmentter eere vall zjll
en het
Coypel is de naam van een Fransch schil- vriend tm kunstgenoot Lebrun,
dersgeslacht.Daartoe behoorden:
mausoléum van den cardinaalM azarin.Vooral
Noël Coypel, geboren Omstreeks het jaar het beeld van laatstgenoemde is fraai. O0k
1628.Doorjverige studie verwierfhjweldra som mige schoone standbeelden uit den tuin
eene groote mate van kunstvaardigheid en derTuilerieënzjn afkomstig van dezenmeeswerd doorLodewj;k XITrin 1663t0t1id der ter, zooals de iuitspelende Faun,de Flora,
Académie benoemd. Nadat hj het Louvre de Ham adryade, de Faun Op een gevleugeld
naar cartons van Lebr'
an,alsmcde de Tuile- paard, en Mercurius Qp den Pegasus.Voorts

rieën metzjne schilderstukken had versierd, heeft hj een grootaantalanderebeeldhouw-

zond de Koning hem naar Rome a1s diree.teur w erkell nagelaten en zeer vele uitstekende
van de Fransche schilders-acadêmie aldaar. leeCra
rlinge
n gevormd.
bbe

Later sckilderde hj te Versailles en op 78jarigen leeftjd hield hj zich n0g bezig met
het schilderen van fresco's in de kapèlvan
het llôtel der Invalieden teParjs.Hj bezat
eene rjke verbeelding en Onderscheidde zich

door correctheid van teekening en door een
aangenaam coloriet.
AnfoineCoypel,eenzoolzvan denvoorgaande.

Hj werd geboren te Parjs in 1661,begaf
zich met zjn vader naar Rome, en zocht

(George),e0n Engelsch dichter,

werd geborell te Aldborough in Suflblk op
den 24sti
?n December 1754 en legde zich aan-

vankeljk t0e op deheelkunde.Deze liethj
eehter varen,toen hj in 1778 met zjn gedicht rAan de H0Op''den prjsverwierf.Hj
begafzich vervolgensnaarLonden,waarhj
met zjne gedichten ,
?The Library (1781)'',
en rr
lnheVillage(1783)7'grooten bjvaloogstte.
Nadat hj in 1785 p'rhe newspaper''uitgegeven had,wjdde hj zich aan destudie der

zich aldaar het voorbeeld van groote meesters ten nutte te maken. Te vroeg echter godgeleerdheid, verkreeg een académischen
moesthj naarFrankrjk tert
lgkeeren,zoodat graad zonder eene tlnivel-siteit te bezoeken,
zoowel zjne teekening als de harmonie der en werd in 1813 godsdienstleeraar te Trow-

kleuren in zjne stukken veel te wenschen bridge in Rviltshire. llj sthreef inmiddels
overliet.Niettemin verhief hj zich doorzjn Theparishregister(1807)'' '
rheborough
vindingrjk vernuft,
doorzjn*egrootschecom- (1810):'
Tales in verse (1812)'' en
'
positie en door zljn schittelend coloriet t0t zjn hoofdwerk rrales ot'the hall'' of de
een der meest-bewonderde schilders.Reeds Op

voorstelling van 2 broeders,die na eene lang-

zo-jarigen leeftjd was hj 1id der Acadêmie; durige seheiding elkander hunne lotgevallen
later werd hj zelfsin den adelstand opgeno- verhalen.àlen heeftzjnepoëzieweleensver-

men en t0t directeur der schilders-acadêmie geleken m et de schilderstukken van Tenéers
benoem d. Intussehen is er hetnavolgen van ot'Oslade.zelfsweinig aantrekkeljkeondex-

zjne manier niet bevordelljk geweest aan werpen wisthj op eenemeesterljkewjzete
den bloei der echte kunst. Gunstig Onder- behandelen.Hj ondcrscheidt zich doûr een-

scheidde hj zich alsschrjverin zjnerDiseours voudigheid, uitvoerigheid en ketlrigheid. Na
prononcés dans lesconférencesdansl'Académie zjn dood,die den 3den Februarj 1832 voorde la peinture (1721)''
.O0k werktehj mede viel,zjn degezamenljke werken van Crabbe
aan de nllistoixe du r0iLouis-le-Grandpar1es in 8 deelen bj herhalingin hetlichtgegeven.
médailles (1691)'' enz.Hj overleed teParjs De Haarlemsche predikanten dichterSybrandé
in 1728.
heettzich bejverd,Om hetNederlandsch puNoël F'
rlcpll.
s Coypel, een halven broeder bliek m et de fèaaiste gedeelten uitdew erken
van den voorgaande. Hj werd geboren te van Crabbe bekend te maken.

Crabeth (Dirk en W outer)isde naam der
Parjsin 1692 en Overleedaldaarin 1735.Hj
waseen degeljk en smaakvolkunstenaal',die uitstekende Nederlandsche kunstenaars, die
ernstig weerstand bood aan den wansm aak dewereldberoem deglasschi'deringen hebben gevan zjn tjd.Eerst laatwerd hj 1id van de leverd in de St.Jans-kerkteGouda.Vanhunne
Académie, en eene gewelfbeschildering in lotgevallen is zeer weinig bekend.Zj bloeieene kapèlderkerk van St.SauveurteParjs den in den aanvang van de tweede helft der
16de eeuw. Dirk deed eene buitenlandsche
wordtvoorzjn bestewerk gehouden.
Cltarles H.sdosad Coypel, den zoon van den reis, had te Gotlda een glazenmakerswinkel
voorlaatste.Hi
j werdgeborenteParjsin1694, en overleed in het begin der 17de eeuw .In
overdreefdegebreken van zjn vader, dot!
h genoemde kerk heeftmen van hem 7 beschilwerd niettemin eersteschildervan den Koning

derde ramen, voorstellende pBethulië ontzet

van Frankrjk.Hj heeftook een aantalblj- door de onthalzing van H olophernes'',- ,,De
en txeurspelen nagelaten,en overleed in 1752. uitdrjving derkoopersen verkoopersuitden
Coysevox (CharlesAntoine),een Fransch tempel'' - rDe diaken Philippus binnen
beeldhotlwer, geboren te Lyon in 1640 en

Samaria'')

)Johannes in de gevangenis en
Jezus

overleden te Parjs in 1720, was een leer- voorts aan de Jordaan predikende''1
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en zjne diseipelen bj deJordaan''7: DJ0- gen. Het bevat fossiele schelpen vrvn weekhannes, den Zaligmaker doopende ,
en dieren, wier soorten meerendeelsook nu n0g
Deinwjding van Salomonstempel''w aaron- levell, bjvoorbeeld van M urez,M actra,Telder zich pllet Avondm aal des H eeren'' be- Dzlc, Voluta, Veytlts, Tdc/zelcvlzr.:, alsm ede
vindt.
koraal, vischtanden, beenderen van den oliZjn broeder '
Rrol
ttervolbragteenereisnaar fant, van den rhinôceros, van den eland en

Rome,waarhj dektlnststukken van Rafaè'
l van hethert.Diebewerktuigdeoverbljfbelen
bestudeerde,en hadvervolgensdesgeljkseen zjn ergroepsgewjsinverstrooid,en wisselen

glazenmakerswinkelte Gouda.Men heeft vall at'metgruislagen,van welke de Onderste uit
hem in de St.Jans-kerk 4 beschilderderamen, vuursteen bestaan. Aan de oostkustvan En-

nameljk rDe olerande van Elias,doorhet geland,aan denoordwestkustvan Frankrjk
vuur des hem els verteerd'' w aaronder zich de
Voetwassching der Apostelen'' bevindt, -

enCra
z.rumstbe
hetL.
cray
op krjten Op Londenklei.
ls de naam van een planten-

De Koningin van Scheba bj Sal0m0'',-

geslacht uit de familie der Kruisbloemigeu

De kerkroover Heliodorus,door de Engelen

(Cruciferae)!hetOmvateenaantalkruidenen
gestraft''- en,DegeboortedesZaliymakers'' heesters, d1e aan de Middellandsche zee en
waaronder men pchristus in hetmldden del. eldersaandekustgroejen.Demerkwaardigste
schriftgeleerden''aanschouwt.

soort 0. mariti'
ma L. (zee- of strandkool)
Deze tweebroaderszjn devoortreffeljkste vindt men aan het strand in Holstein en

glasschilders,die ooit hebben geleefd.W oltter

Mecklenburg,bj Nizzaen aan deEnqelsche
ning en helderheid van kleuren,en Dirk door daar aanyekweektwordt.Zj i
seen Overbljden gloed van kleuren, de levendigheid en vend kruld met blaauwachtige bladeren en
de uitvoerigheidzjner beelden.Iedervanhen levertin harejongesyrtziteneenezeervroege
munt daarbj uit doorsierljkheid van teeke- kust, terwjl zj 0ok in tuinen hler en
werkteOp eeneeigenaardigewjze;watDirk
deeddoorzjnediepsels,volbragt Wouterc
1oor
zjne hoogsels.Zj ontzagen geene moeite of
kosten,Om aan hlm werk demeestmogeljke
volmaaktheid te geven, en thans

100y van 3 eeuwen

groentet die op dewjzevanaspergieswordt
toebereid.Men oogstdiespruitenvan 3jarige
stengels, nadat men ze eerst met eene kap
van stroo gedekt heeft, om ze geelte laten

na ver- worden. Zj bestaan uit digt opeen gepakte

staartmen metver- blaadjes en hebben den vorm van pjnkegels

bazlng op die kostbare kerkramen methunne

Van eene andere soort 0.tatamica .L.,die op

rjke compositiën,keurig geteekende en uit- de wjnbergen van Hongarje en Moravië en
voerig behandelde tafereelen,sierljkedrape- ook in Tartarje groeit)gebruiktmen dein
rieën,Onvergeljkeljkekleurenenbegoochelend schjt
qesgesnedene wortels,alsookdespruitjes

erspectief. De beide broeders waren zo0 m edtèals groente.
pverzuchtig, dat elk van hen de dool-hem
Cram er is de geslachtsnaam van ondergevondene ktlnstgrepen voor den ander ver- scheidene m erkw aardige personen uit het
borgen hield. Beider portretten zjn in de buiten- en binnenland.Beleefdheidshalvelaten
kerkmeesterskamerderSt.Jans-kerk aanwezig wj eerstgenoemden voorgaan en vermelden:
en een geschenk van den burgemeester Reinier
Gabrièl C'
rtrzzlez', een verdiensteljk wiskun-

(I
rt/6JA (1761),den laatsten manneljken telg dige. Hj werd geboren te Genève den 3lsten

van datgeslacht.- Eenkleinzoonvan W outer, Julj 1704, bekleedde er de betrekking van

den naam zjns grootvader met het bjvoegsel
de Jonge dragende, leefde in de eerstehelft
der 17deeeuw ,en oefendezichinFrankrjk en
te Rome in de schilderkunst. Hj werd een
verdiensteljk historie-en portret-schilder.Een
XKrjgsraad''
, in 1644 vervaardigd en in de

hoogleeraar in de wiskunde en wjsbegeerte,
en overleed Op eene reis te Bagnoles in Lan.
guedoc den 4den Januarj 1752.Zjne rlntro-

den loden M aart 1855.

leed te Berggieszhiibel den 6den Decem ber

duction à,l'analyse de lignes courbes algébri-

ques (1750)''bezorgde hem grootenlof.Voorts
bragt hj de uitgave in gereedheid van de
Elementa Matheseos''van Wov'(1732- 1742,
wezig, wordt voor zjn beste stuk gehouden. 5 dln)'') alsmede van de werken en brieven
Craayvanger (Gerardus),een verditl
nste- van Jean ()l
zJacguesPerzlovl/i(1742en 1744).
x Cramer, een uitstekend
1jk Nederlandsch muziekliefhebber en com- Jbhann .zd.ptlrec.
ponist, werd geboren te Utrecht,den 13den metallurg. Hj werd geboren te Qt
ledlinburg
Januarj 1775.Zjn instrumentwasde viool, den 14den December 1710,studeerde eerst in
en hj bekleedde in 1800 debetrekking van de geneeskunde en vervolgens in de regten,
directeur van het studenten-concertin zjne werd advocaat te Blankenbury,maar hield
geboorteplaats. Vooml leverde hj zjne zeer zich uitsluitend bezig met schelktlnde,zoodat
gewaardeerde hulp bj deuitvoering van k0- hj benoemd werd tot buitengywoon hoogren in de R.K.Kerken,daarhj eenegoede lceraar in die wetenschap te Lelden,te L0nbaryton-stem ter beschikking had. De doo1' den daarover voorlezingen hield en met eene
hem gecomponeerde missen,motettenenkwar- aanzienljke betrekking te Blankenburg in
tetten gett
ligenvan zjn talent,en hjvormde Brulzswjk bekleedwerd.1Ijschreet'rlllementa
vele uitmuntende leerlingen.Hj overleed op artis dodmasticae (Leiden,1739)9'en overzaal van den St.Joris-doelen te Gouda aan-

Crag, een Engelsch woord, is op het 1777.

gebied der geognosie de naam van wit jzer- Jokahn Hzltfz'
dtz.
s Cramer,een verdiensteljk
houdend zand ot
'gruis,gedeelteljk t0tvasten godgeleerde en dichter.Hj werd geboren te
zandsteen zaâmgebakken en horizontaalgele- JöhstadinhetErzgebergteden 29stenJanuarj
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171,
$,studeordete Leipzig en zag zich achter- en den 16den April 1858 ovel
.loed.Hj heetl
eenvolgens benoemd t0t predikant te Krell- 0en aantalfraaje mllziekstukken voorpiano
witz bj Maagdenburg?t0topper-hofpredilter geleverd.
Joklt a1.
IJJ,
tIS, Cramer, een uitstekend Ente Quedlinburg,t0thotpredikerteKopenhagen

en t0thoogleeraarin detheologiealdaar.Hj gelsoh philoloog,qeboren in 1793teMitlsdi
legde evenwelin 1771 die betrekking neder) ln Zwitserland. Hj studeerde in Engeland
w erd eerst superintendent te Liibeck en in in de godgeleerdheid en zag zich, na het
1774 hoogleeraar te Kiel.Hj stichtte onder bekleeden van eenige anderebetrekkingen,in
anderen de eerste kweekschool voor onder- 1842 benoemd t0t hoogleeraar in de nieuwe
wjzers in Holstein en Sleeswjk enbezorgde geschiedenis te Oxford.Van zjnegeschriften
ereen nieuwen catechismusen een niet
lw 4e- noemenwj:zDescriptionOfancientItaly(1826,
zangboek.Hj overleed te Kielal3kansellex 2 dlnl''' - ,,Description of ancient Greece
en curator der universiteitop den 12denJunj (1828, 3 dln)7
! rllescription ot.xsu xiuar
1788.In zjne rSëmmtliche Gedichte (1782, (1832, 2 dln)'',- pAnecdota oraeca codi3 dlnl''vindtmen geesteljkeliederenenodèn, ctlm manuscriptorum bibliothecae Oxoniensis
wier vorm en inhoud zeer worden geroem d, (1834- 1837, 4 dln)'',- rAnecdota Graeca
en zjne rllinterlasseneGedichte (1791)''zjn e codicibus manuscriptis bibliothecae regiae
uitgegeven door zjn zoon.Voortsleverdehj Parisiensis (1839-1841,4 dln)'',- en rrraeene uitmuntende biographievan Gellert,eene velsofNicander Nucius ot
'CorcyrainEngland
dichterljkebewerl
ting derPsalmen enz.
in thereirn ofHenry YIII(1841)'
9.HjoverKarl Fridtlric/z Cramer,een verdiensteljk leed te Brlghton den 24sten Augustus 1848.
letterkundige en een zoon van den voorgaande.
Van deNederlandersnoemen wj:
Antony Cramer, geboren ill1785,illhet
Hj wer; geboren te Quedlinbuxg den Tden
M aart 1752, studeerde te Götti
nren, werd laatst van ziJ-nleven boekhandelaarteAmstereerstprivaatdocentaan deuniversiteltte Kiel, dam en aldaaroverleden den16denJulj 1833.
later buitengewoon en in 1780 gewoon hoog- Hj heefteengrootaantalwerken geschreven;
leeraar aldaar. A1s aanhanger der Fransche vandezevermelden wj:rMjneheri
nneringen
Revolutie ontving hj in 1794 zjn ontslag, uitDuitschland en Braband gedurendedenJare
stichtteteParjseenboekhandeleneeneboek- 1814 (1821)'7,- pDe bogchelsmjnerlt
limen
drukkerj,en overleed erden 8sten December ot' overleveringen tlithet geheimzinnige kabi1807. Totzjne belangrjkste geschriften be- net (1822,2 dln)''
,- rMoederen dochter,
hooren plflopstock,Erund iiberihm (1770- een tafereeluitdehedendaagsehegroûtewereld
1792,5 d1n)'',- nlflopstock in Fragmenten (1827)7'
, - rDe pelgrim der Nederlanden,
ausBriefenv0n Tellow anElisa(1777,2d1n)'', schetsende de zeden en gebruiken der onderen gTagebuch aus Paris (i800,2 dln)''. scheidene stedt?n en dorpen (1829,6dln)'',Vool'
ts vertaalde hj werken van Rolgssea'
tbin De grjsaarduit de rOtskloven van St.D0hetDtlitsch,alsmedevan Klopstock en Schiller mingo enz. (1829)'' - en rllet kraambed
in hetFransch,redigeerdemuzikaletjdschrif- aan den oevervan deBeresina enz.(1833)''
.
ten, en leverde een rlfurze U ebersicht der
Antonie Cramer?een uitstekend geneeskunGeschichte der französisehen Mtlsik (1786)''. dige. Hj werd geboren te W inschoten den
K@ l Gottlob Crlzzldr, een zeer vruchtbaar 13den Julj 1822 studeerdeteGroningen,vesxomanschrjver.Hj werd geboren tePödelitz tigde zich als geneesheer aldaar,schreefbebj Freiburg aan de Unstl'utden 3denMaart langrjke opstellen ingeneesl
tundigetjdschrif1758,legde zidzeerstt0eOp den boschbouw , ten,zag in 1850 zjn antwoord Op eeneprjsstudeerde vervolgens te Leipzig en teW itten-

vraag over de parasiet-gewassen en in 1852
berg in de godgeleerdheid, woonde daarna eene over het accommodatie-verm ogen der
ambteloos te W eiszenfels en te Naumburg) Oogen door de Hollandsche Maatschappj van
en werd in 1795 rForstrath''van den H ertog 'W etenschappen teHaarlem metgoudbelkroond,
van Saksen te Meiningen. Hj overleed als verwierfgrootan roem dooreen oogspiegelvan
leeraar aan de pForstaeadémie''teDreiszigac- zjne vinding, en gafvoorts rontleedkundige

ker bj Meiningen den 7den Junj 1817.Zjn platen,Osteologie (1854)''enz.in hetlicht.
eerste roman,rlfarlSaalfeld Oder Geschichte Hj overleed te Groningen den lstenJanuarj
einer relegirten Studenten (1782)''
,werd door 1855.
meerdan 40ridderromansin90deelen gevolgd,
l/ieter Cramer,die hetkostbare w erk heeft
de een n0g vreeseljker dan de ander.rlueben t
litgegeven rBeschrjvinqderuitlandschekapelund M einungen,auch seltsameAbenteuerEras- len,voorkomende in Azlë,AfèikaenAmerika,
mus Schleichers, eines reisenden Mechanikus metkleurenafkebeeld(1775,kwarto,34stuk-

(1789- 1791,4 dlnl''wordtvoox
'zjn besten
rom an gehouden.
Joltann .StZ.P/IJ Cramer, een verdienstt
aljk

pianospeler en compûnist, geboren te Mann-

heim in 1771.llj genoot aanvankeljk onderwj
js van zjn vadt'
r, bestudeerdena zjn
lzdejaardemeesterstukkenvanHöndel,Wcc/zt
Sccrlc/fï, Haydn en a'Vozart,en vtlxkrellg eene

ke1
zl.''Een catalogtlsvan diekapellen isgeleverd door I1. Verloren. (1837).Van dezen
Cramer is ons verder niets bekend.
Cramer von Wtxlzzwc'
rf:zl(Gerrit Johan Frederik), een populair slt
hrtlver op het gebied
der godgeleerdheid.Hj werd geboren teK0everden den 28sten Januarj 1787,studeerde te

Groningen,wasbj Onderscheideneyemeenten

Ongemeene vaardigheid in het pianospel.Hj werkzaam ,vertrok in 1824 alspredlkantnaar
deed eenigekunstreizen en vestigdezich voorts

Midwolde en overleed aldaarden 15denNovem-

teLonden,waarhj eenmuziekhandeloprigtte ber1855.lljschreet':nBrievenoverhetwerkje:
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Christendmu en Hervorming,vergeleken met Achtkarspelen) toen praeceptor te Alkmaar

den Protestantschen Kerkstaat, bjzonder in
Nederland (1817)9'
,- mBjdragen t0tdeverkl
a
r
i
n
g
v
a
n
h
e
t
Ni
e
uweTestamentenz.(1828)'',
pDe ge
openbaardegodsdienstleerdesBjbels
enz.(1830,2 dln)'',- pBjbelschegeschiedenissen in vragen en antwoorden (1817, t0t
3-maa'
lt0e uitgegevenl''enz.
Cranach (Lucas), Kranaelt of Kronach,,

daarna rector te Dockum ,vervolgens teEnk-

huizen, en cindeljk in 1789 hoogleeraar aan

deacadémie teFraneker.Nadeopheëngdezer

hoogeschool(1811)verwierfhj dengraadvan

doctor in de regten,werd ert0tplaatsvervangend vrederegter, in 1815 t0t vrederegter en

in datjaarwederom t0thoogleeraaraan het
Athenaeum benoemd.N0g 13Jaarbekleedde
een beroemd Duitsch schilder,werd geboren hj zjne betrekking, en verkreeg toen een
in 1472 in het bisdom Bamberg.Hj genoot eervol emeritaat.Hj wasercuratorderLaonderwtlsin deschilderkunst;voor'tOverige tjnsche schoolen behoorde t0t de Oprigters
isvan zjne lotgevallen t0tOp 34jarigen leef- van het Friesch Genootschap voor Geschiedtjd weinig bekend.In 1504 waszjnekunste- Oudheid- en Taalkunde,alwaarhj geruimen
naarsgave algemeen erkend, zoodathj hof- tjdhetvoorzitterschap waarnam.In 1831zag
schilderwerdvan Frederik defcï/ze,keurvorst hj zich versierd metdeordevan den Neder-

van Saksen,die hem in 1508 in den adelstand landschen Leeuw , en Onderscheidene binnenopnam ,hem eenegevleugelde slang alswapen en buitenlandsche Genootschappen erkenden
verleenende.In 1509 vertrok hj op dienslast zjneverdienstetdoorhem onderdeledenopte
naar de Nederlanden, waar hj het portret nemen.Toen in1838sedertzjnebenoemingt0t
schilderde van den lateren keizer Karel V. hoogleeraareenehalveeeuw wasvoorbjgegaân,
Hj bleef zeer gezien aan hetSaksische h0f, begiftigden hem de professoren en studenten
w as voorts in verschillende bedrjven werk- te Franeker met eene kostbare zilveren vaas
zaam ,bekleedde t0ttweemaalt0e de betrek- met een Z0P&St opschrift.Kort daarna Nverd
king van burgemeester van W ittenberg en hj door eene beroerte aangetast,en hj beonderhield een vriendschappeljk verkeermet zw eek aan de gevolgen daarvan Op den 3lsten
de mannen der Hervormlng. In 1550 begaf Maart1842.Al
gemeen washj bemind en 4e-

hj zich Op uitnoodiging van zjn Vorst,die acht,nietalleen om zjneuitgebreide kcnnlsj
zich te Augsbtlrg en vervolgenste Innsbriick maar0ok Om zjnedelkarakter.Hjheeftonderin gevangenschap bevond,naareerstgenoemde scheidene belangrjke opstellen geleverd in
plaats, keerde in 1552 methem naar Saksen verschillendetjdschriften,zooals:rBjzonderterug,en overleed te W eimar den 16den0ct0- heden betreFende de drie gebroeders Roelof,

ber1553.Onderzjnetalrjkeleerlingenbeklee- Sytse en Johannes Rienks (in de Jaarboeden zjne zonen Johannes en .fzd
fctu de eere- ken der W etenscr
happen en Kunstenl'' plaatsen.Eerstvermelde overleed reedsin 1556, Levensschets van E.J.Greve (Kunst-en
doch Lucas, de Jongerebjgenaamd,was een Letterbodel', rvoorsteltervolmakingvan
uitstekend coloristen portretschilder,en over- deVaderlandschegesehiedenis(Mnemosynel'',
leed in 1586 alsburgemeestervan W ittenberg. - pllulde aan de nagedachtenis van Pieter
L'
ucas CrczàlcFz de 0.
?:#:r: heeft een groot Stinstra (Vaderlandsche Letteroefeningenl''
,aantal schilderjen geleverd, en z/ne genre- Historische verhandeling en Tweede historistukken,die zich doornaïeveteit,doorschalk- sche verhandeling over den zoogenaam den
heid en een eigenaardig colorietonderscheiden, nieuwen stjl (Archiefdoor Visser en Amersworden doorkunstkennershoogeljk geroemd, foordtl'' - rllerinneringen van Martena-huis
terwjlhjmindergelukkigslaagdeindevoor- teFraneker (VrjeFriesl'',enz.Voortsschreef
stelling van hetideale.Van zjnebelangrjkste hj onder anderen mBjzonderheden defamilie
kunstgewrochten noemen wj:rllethuweljk HemsterhuisbetreFende(1827)'')- enrluettervan de heilige Catharina''in den d0m te Er- en geschiedkundige verzameling van eenige
furt,
een stuk,hetzelfde Onderwerp voor- biographischebjdragen en berigten (1841)'7.
stellende, te W örlitz, - en een altaarstuk
Crank (Gustave Adolphe Desiré): een
in den stadskerk te W eim ar.In verschillende Fransch beeldhollw er,geborenteValenclennes
kerken teInnsbriick vindtmen M adonna-beel- Omstreeks hetjaar 1825,oefendezich onder
den van zjne handten in de St.Pauluskerk de leiding van Pradler,za'g zich in staat gete Leipzig een rchristus,die de kinderen t0t steld Om Rome tebezoeken,enleverdenazjn
zich laatkomen'
'.Voortsversieren zjnestuk- terugkeer eene m tlrkw aardige bronzen groep,
ken de voornaamste muspa in Duitschland, 21Een satyr en eeneBacehante''op de tentoonvooraldatteBerljn,waarmeneenrlleroules stelling.VooralzjnepGodinderoverwinning'',
en Omphale''1 een ,
1Venus en Amor'')meer metdeeenehand devaan vanFrankrjk aan
dan één pAdam en Eva'',alsmede ondersehei- den boezem drukkend en m et deandere den
dene portretten van hem aantreft. Te Coburg Keizerljken adelaarmeteenlauwerkransverheeft men van hem een Totlrnooiboek''be- sierend,vondin1864algemeenenbjval.Voorts
staande uit 146 bladen met pen-teekeningen. vervaardigde hj f
kaai
je standbeelden en borstCrane (Jan W illem de),eenverdiensteljk beelden,bjvoorbeeld dievandemaarschalken
Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Pllissier, M ae-uYalton en Niè'l, alsmede van
H oorn den llden April1758,bezochtde La- keizerin Euglnle,wclk laatste op hetstadhuis

tjnscheschoolinzjnegeboorteplaats?studeerde te Parjs werd geplaatst.
te Lciden en daarna te Groningen ln de godCranm er (Thomas),een der voornaamste
geleerdheid, werd eerst huisonderwjzer bj kerkhervorm ers in Engeland, w erd geboren
Daniël & Blocg /
tvzl Haersma,r ietman van den zdenJulj 1489 teAslacton in Northamp-
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ton,legdezidlteCambridgehoofdzakeljk t0e oordeeld.Gedurendezjnelangeqevangensehap
op de orieksche en Hebreetlwsche talen,en deed men den grjsaal'd allerlelverklaringen
werd in 1524 leeraar in de theologie. D00r

teekenen,waarin hj zjne zoorenoemdedwaeeneepidemieuitCambridgeverdreven,bejaf lingenmetberouw beleedenherrlep,eneindeljk

hj zich naarW altham in Essex.Toenkonlng werd hem zelfseeneredevoering opgedrongen,
Hendrik VIII dat graafschap bezoeht,kwam waarin hj openljk zjne schuld z0uerkennen.
Qeanmer in aanraking m etden staatssecretaris Zjnevjanden hadden evenwelzjndoodvastGardiner en den hofkapellaan Foœ, en toen gesteld, en toen de Koningin en haar gemaal
zj over de voorgenomene echtscheiding van Ph,
ill
k
ps 11 daartoe den lasthadden gegeven,
den Vorst spraken, gaf Cvanmer te kennen, bragtmenhem naardekerk,waarhjbovendathet beter z0u zjn?den raad van ervaren vermelde redovoering zotluitspreken.Hierechgodgeleerden daarover ln te winnen,dan zich terverklaarde hj metmoed,datalleen vrees
aan de beslissing van den Paus te onderwer- voo1* den dood hem verleid had om de waarpen.Fpzverhaaldedatgesprek aan denKoningq heid te verloochenen. Den zlsten Maaxt 1556
deze ontbood Cranmer,benoemdehem t0tztl
'n bragt men hem naar den brandstapel, dien
kapellaan en belastte hem metde taak ,om hj rustig besteeg,waarnahjzjneregterhand,
een geschrift Over de zaak der echtscheiding die de herroeping Onderteekend had,heteerst
op te stellen. Nadat dit geschied was,werd in het vuur stak en langzaam lietverbranden.
cranmer naar Duitschland gezonden,Om den
Crannoges noemtmen kleine eilanden in

Keizergunstigtestemmen,endaarbj maakte de Schotsche en Iersc,
hemeren.Zj waren in
hj kennismetProtestantschegodgeleerden,die de dagen deroude Celten versterktetoevltlgtshem op de hoogte bragten van de gevoelens

Oorden voorde bewoners des lands.

derHervormers.Toenreedsbleekhet,dathj

Crapelet(Chal
-les),eenuitstekendFransch

de heerschende Kerk wilde verlaten doordien

boekdrukker, werd geboren te Bourm ont den
hi
j in het huweljk tra'
d meteene nichtvan 13den November 1762,was een leerling van
Osiander teNeurenberg.Kol'tdaaxnabekleedde Ballard te Parjsen stichtteer in 1789eene
de Koning hem metde waardigheidvan aarts- eigene boekdrukkerj,die zich doorden sierbisschop van Canterbury. Schoorvoetend liet ljken vorm derlettersen doordekeurigheid
hi
j zich die benoeming welgevallen,omdathj van het geleverde werk onderseheidde.Hi
j
de wispeltnrigheid des Vorsten kende,Omdat Overleed den 19den oetober 1809.Zjneuitga-

(1e daarbj af teleggen eedvan getrouwheid
aan den Pausin strjd was metzjne overtuiging,en Omdat O0k zjn huweljk nietin
overeenstemming was met de eischen der R.
Katholieke Kerk.Intussehenlegdehjdeneed
voorwaardeljk af,nameljk voorzooverzjne

ven van de pFables''van Lafontaine(1796),
van den prélémaqtle (1796)'',van de werken
van Geszner en Boilea'
a (1797 en 1798),van
die van Herôdotus (1802)enz.laten nietste

over hetKoninkljk echtpaarhetvonnisder

-

wenschen Over.Een zeldzaam kunstwel'k is
de rllistoire des grimpereaux etdesoiseauxde

getrouwheid overeen te brengen wasmetGods paradis(1802,2dln)'',waarvanhj12exemplageboden, met de regten des Konings en met ren van den tekstOp papier m et goud,en een
dewetten deslands.W eldra (1633)sprak 11j dertiendeOp pergamentmetgoudheeftgedmlkt.
echtscheiding uit, en toen de Paus hem m et

den ban bedreigde,washj evel
zzeerop vem

Zjn zoon George.4.
f
:.
::f.
:/ Crapelettgeboren

in 1789 en overleden te Nizza den llden December 1842,gafaan de zaak eenenoghoogere

zetbedachta1s de Koning, die zich doox een vol
komenheid.Zjne uitgaven van Lafontalne
Parlementsbesluit reeds t0t Opperhoofd dar (1814),Montesqéelt(1816),Rl
mssea'
l
b(1819),

Kerk had laten benoemen. Nu zoeht hj de
Hervorming zooveelmogeljk te bevorderen,
en bejverde zich, Om den Bjbel in ztjne
m oedertaal voor allen toegankeljk te m aken.
V00r zoover hj het durfde wagen,streed hj
tegen de Zesartikels(theBloody act),Op verlangen des Konings door hetParlementuitge-

vaardigd,waarbj elk terdoodverwezenwerd,
die zich vôör de leer der transsubstantiatie

Yoltaiee (1819) en van de mpoëtes français
(1824)'' zjn meesterstukken. Hj zelf schreef
rSouvenirsdeLondresen 1814,e,t1816(1817)'':
en rltobertEstienne(1840).O0k deedhtl
eene uitgave in het licht verschjnen van de
,!Collections des anciens monum ents de l'histoire etdela languefrançaise (1826 enz.
)''.
Cras (Hendrik Constantjn), een Nedem
landsch regtsgeleerde,w erdgebûren teLeiden
den 4den Januarj 1739, studeerde aldaar in

enz. verklaarde. Tevens vond hj het raadzaam , om zjne echtgenoote naar hare bloed- de regten en zag zich in 1771 benoemd tot
verw anten in Duitschland terug te zenden.Na

den dood van Hendmik VIII kon hj zich
vrjerbewegen,en hj bragtdeHervormingin
Engeland Ongeveer Op de hoogte,waarop zj
zich thans n0g bevindt.Hoewelhj zaehtmottdig van aard was,nam hj deelaan degrtlw-

hoogleeraarin hetRom einsch en hedendaagsch
regt aan het Athenaeum te Amsterdam.Vier
jaarlaterwerd hj daarenboven aangesteldt0t
hoogleeraar in hetstaatsxegt,en in 1790 vereerd met den titel van hoogletlraar in het
natuur-en vOlkenregt.W egensdestaatkundige

zam e vervolgiiAg der dweepziekeAnabaptisten. woelingen in onsVaderland werd hj in 1798
Toen M aria, de dochter van Hendrik V1II Op oene Onwaaxdi
ge wjzeafyezet,doch niet

en van zjne gescheidene gemalin Catltarina lang daarna in zjne betl
*ekklng hersteld en
s t0t lid der Commissie van Twaalfbevan H.
rtwpzl den troon besteeg (1553),werd zelf'

Cranmer met andere voorstanders der Hervor- noemd, belast met het ontwerpen sran eene
ming in hechtenisgenomen,vanzjnewaardig- nieuwe wetgeving v001' de Bataafsohe Repllheid beroofd en als een ketter ter dood ver- bliek.Crashervatte zjnevroegerewerkzaam-
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heden en zette die voortt0taan zjn dood,
die op den 5denApril1820 voorviel.Hj was
ridderderordevan den NederlandschenLeeuw ,
alsmede lid van hetKoninkljk Nederlandsch
Instituuten van velebinnen-en buitenlandsche
geleerde genootschappen.Van zjnegeschriften
noemen wj:rDisputatio,qua demonstratur,

00r10g te voeren tegen koning Persens.Hj
streedechternietvoorspoedig,zoodathjwcldra temlggeroepen w erd.
P'
abli'
us Ortzydl.: M ucian'
tts Dilw ,een zoon

van P'
ubli'
us.
rl
zci'
ll.
sScaerola.Hj werdin148

vöôr Chr. quaestor en in 140 aedilis curulis.

Hj was zeer ervaren in de regtsgeleerdheid

nullum in ethica christiana praeceptunz esse, en tevenszeerwelsprekend.In 131werd hj
qu0 et singulicives in commodis suissequen- consul, voerde het opperbevelover de troedis,etprincipes in republica secundum politi- pen in den oorlog met Aristonicws in Pérga-

cesregulasadministranda,impediantur(1782)'',
rDi
syutatiodehominum aequalitateacjuribusOlciisque,quaeindeoriuntur(1792)''
,XDisputatio de principiis doctrinae morum
(1794)', - en rluaudatio Hugonis Grotii
(1796)'', welke alle vier met goud zjn bekroond,- voorts:ronderzoek vanhetproject
t0therstelvan hetfnanciewezenderRepubliek
(1795)'',- rDrie verhandelingen overhetzedeljk gevoel (1807 enz.)'',alsmede een groot
aantal bjdragen in versc,
hillendetjdschriften.
-

mus,streed Ongelukkig en kwam daarbj om

hetleven.
Iztehts L%
*
e%
*n%
#
us C/tZSSNS, een uitstekend

staatlman en redenaar.Hj werd geboren 0mstreeks hetjaar 140 vôôrChr.,oefendezich
te Athene in de kennis der Grieksche taalen
wistalspleitbezorgerOp zjn 19dejaarreeds

do veroordeeling te bewerken van C. Carbo,

dien hjmetden moord van Sebio z/kiclsld

deJ'
ozwerdbetichtte.Daarna bestuurde hj op
eene doelmatige' wjze de kolonisatievanNarCrassula L. is de naam van een plan- bonne. Op 27-Jarigen leeftjd verdedigde hj

tengeslacht uit de familie der Crassulaceën; de Vestaalsche maagd D einéa tegen de behetonderscheidtzich dooreens-deeligenkelk, schuldiging van den gestrengen L. Ctxddi'lf.v,
5 langere bloembladen, priemvormlge, aan en ondersieunde vervolgens de pluexservilia'',
den voet met 5 korte schubben voorzielle waardoorhetbegeven van regterljkeambten
meeldraden en veelzadige vruchten.Het 0m- weder aan den Senaat werd toegekend.A1s
vat kruiden en heesters,die meestalaan de quaestor bevond hi
j zich bi
j afwisseling ill
Kaap de Goede Hoop te huis behooren,met Klein-Azië en Macedonië, en als aedilis betegenoverstaande bladeren en witte ot'rozen- zorgde hj schitterende spelen aan hetvolk.
roode, in schermen geplaatste bloemen.Dit In 99werdhj praetor!en in 95 consultegegeslachttelt omstreeks 80 soorten,waaronder l
jk met Q'
ttintu x'
llcz'
y: Seaevola.De magt
zich vele sierplanten bevinden,zooals 0.ar- van het toenemend aantal bondgenooten te
àtyre.scdzl.: TIr., een heester met tegenoverge- Rome zochthj doorwetten tebeperken.Hj
stelde,ronde,vleezige bladerenenvrj groote bestuurde voorts Gallië alswingewesten werd
eerstw itte,daarna roode bloem en,- C.ar- in 93 censor met Cn..
DtIZZJJI.
: Ahenobarbus.
pzlfetz L.meteir% de,gaafrandige,vleezige, Men Onderscheidde hem door den bjnaam
ut
zilverkletlrige bladeren en witte bloemen in redenaar'', en hj Overleed in 91vöôr Chr.
sterk vertakte schermen, en C.capitata
P'
ublius .fzlcli'lf,: Crasslu, die in 97 vöör
Lodd. m et lancetvorm ige, tegenoverstaande, Chr. consul werd. Als praetor streed hj in

aan den voet vereenigde bladeren en fraaje,
sneeuwwitte, welriekende bloemen.Zj vereischenalleneenvoedzamen bodem,eenematige
besproejing en eene warmte van 5- 80C.
Crassus is de naam van onderscheidene
beroerade geslachten in het oude Rome;daart0e behoorden:
l/ubliusCiczsïl:Crassus!geboren omstreeks

hetjaar255 vöör Chr.Hj verwierfdoorzjne
persoonljke verdiensten zoodanigen invloed,

dat hem het ambt van Opperpriester n0gvöôr
dat van aedilis werd opgedragen.In l
aatstgem elde betrekking verordende hj prachtlge
spelen, en zag zich dientengevolge tOt overste der ruiterj en daarna t0tcensorgekozen

nog vöör dat hj praetor ofconsulwasgeweest.Na hetoverljden van zjn ambtgenoot
legdehjdecensors-betrekkingvrjwilligneder,
werd toen praetorperegrinus,en in 205 vöôr

Chr.consulmetden Ouderen 8e%L
pio.A1sz00danig voerde hj Oorlog tegen Ilànnibal,en
overleed in 162 vôôr Chr.Reedshj voerde
den bjnaam Dires (de Rjke),welkediezjner
nakom elingen bleef.
Publius
Crassns, die vermoedeljk
ill 188 V001' Chr. quaestor,6 Jaar later tribunus,in 1;6 praetor en in 171 consulw erd.
Hj verkreeg M acedonië als w ingewest,om er

Sjanje voorspoedig tegen de Lusitaniërsen

vlerdebj zjn terugkeereene glansrjkezegepraal.In hetjaar 90 washj censor,en in
dcn Bondgenooten-oorlog behoordehj t0tde
optimaten. Toen hj na den terugkeer van
Mamilts deswege verbannen werd,bragthj
zich zelven om hetleven (86vöörChr.).
Mareus Zicïsi'
ll.s Crassus,geborenomstreeks
hetjaar 113 vöör Chr.Hj legde zich met
jver toe op de geschiedenisen wjsbegeerte,
nam gedurende de onlusten,door Cinna vel'-

wekt,dewjk naarSpanje,en begafzichna
diens dood met eenige schepen eerst naar
Atkika naar Q.MetellIœ Tïf.
sen vervolgens
naar S'
ulla,wien hj na zjnelandinginItalië,
bepaaldeljk in den slag tegen de Samnieten
voo1'de poorten van Rome,belangrjke diensten bewees. Zjne hebzucht kende geene
renzen en hj bragt door allerleimiddelen
een vermogen bjeen van meer dan 17millioen gulden.Toch washj gastvrj en bereid
om geld te leenen aan zjnevrienden.In 81
werd hj quaestor,en a1spraetorbehaaldehj
de overwinning op Spârtaens, den aanvoerder
der oproerige slaven en verkreeg daarvoor

ecne ovatie. Onderzjn consulschap (;0 vöör
Chr.,'tegeljk metPompéjus)werdhetgezag

dertribunenhersteld,dociltoenhjin65metC.
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Lutatil
ts O#f?
tfff#t0tcensorverkozen werd,we- andere alsartsenjgewassen gezochtzjn.T0t
zenbeidediebetrekkingvandehand,omdatzj de soorten behooren C.Sagrans Mms-, een
in gevoelensverschilden.Hj werd vanmede- heester in Sièrra Leone metgedraaiden stenpligtigheid beschuldigd in de zamenzwering gel,3-talligebladeren en welriekende,ineind-

van Catilina, en uit haat Jegens Pompoàs standige trossengeplaatstebloemen,C.(ynanschaarde hj zich aan de zjde van Caesar, &tzL.,een W est-lndischeboom ,wiensblttere,
hoewelhj vervolgens met beiden een Drie- zam entrekkende bast tegen tusschenpoozende
manschap vormde.In weerwilvan hetverzet koortsenwordtaanbevolen,terwjlzjneeetbare
van Catowerd hj in 55 metPompqiusconsul, vruchten zoet van smu k zjn en naarujen
maar vertrok n0g v00r het einde van zjn rieken,welkeeigenschappen ookbj C.Tapia
ambtstjd naarSyrië,waarhj 00rl0g voerde L. in W est-Tndië en Zuid-Amerika V00rarrala A '
Jwzïlf., een boom
tegen de Parthers en aan zjnesoldaten het komen, C. N'
regtmatig aandeel in den buitonthield.Bj aan de kustvan Malabar meteetbare,eenigZeugma overschreed hj de Euphraat,doch zins zure vruchten - 0.reliyiosa FtV.SJ.,een
liet,op aansporing van anderen,zjn aanvam vrj hooge boom in oost-lndiëen op deGekeljk plan van 00r10g varen,waarnahjzich zelschaps-eilandenmetnaarwjnriekendebloeweldra in eene woestjn bevond,alwaarhet menennaarwjnsmakende,eetbaxevrt
lchten,
vjandeljk leger hem eene geweldigeneder- die z0o groot zjn als kippen-ejeren,- 0.
laag tnebraqt.Wèlgelukte het hem Carrae, Vglanga Koen., een Oost-lndische boom met
eene stad ln Mesopotamië,te bereiken,van smakeljke bessen en als maagmiddelaangewaal'hj over de Euphraatwilde trekken, wende bladeren,terwjluitstam-insnjdingen
maar door gidsen misleid, viel hj in eene een vochtvloeit,datin verharden toestand op
hinderlaag en werd m et een groot gedeelte Arabi
sche g0m geldkt, 0.mayna.Ddc.,die
zjnertroepen gedood.

in Oost-lndië, en C.eœeelsa & s#!.
,die op
Crassus!eenkleinzoonvan Madagascar groeit.
den voorgaande.Hj Tverd ln hetJaar30vöôr
Crau (La) of La plalne de Crcf
x,bj de
Chr.consultegeljk metAuqustl
zs,hoewelhj Romeinen Campi .ltl.pideï(Steenvelden),isde
het ambt van praetor n0g nietbekleed had. naam van een uitgebreid kiezelveld in Pr0-

Een halfJaar later werdhj naarMacedonië vence,in hetzuiden van Frankrjk,tusschen
gezonden,om er tegen deindl-ingendeDaciërs den Oosteljken arm der Rhône-delta en den
en Bastarners te strjden.Hj versloeg hen, Etang de Berne.Ditveldisvermoedeljkeen
rukte voorwaarts naar' Moesië, doodde den
koning der Bastarners: overwon deze, alsmede andere volkeren ln Thracië,en daarna
de Gothen, wier koning Dapyœ zich zelven

voormalige zeeboezem 4 de bodem bestaat er
uit gerolde kiezelsteenen, bedekt met harde
tuf, waarover eene dunne laag teel-aarde is
uitgespreid. Boomen en water zoekt men er
om hetleven bragt.In hetjaar14 vöôrChr. te vergeefs,maar men vindtervele voedingsw erd Crasslts ten tw eeden male t0t consul gew assen voor schapen.Thans echter wordt
gekozen.
er 0pk een gedeelte van den grond doo1'den
3fareus L%#cl#n%*1ts Crassus M uelanlts, den landbouw in beslag genomen.Aan de grenzen

saeestberoesadevan zjn geslacht in den tjd dezer vlakte heeft men vele oljf-en wjnder Keizers.Hj werd onder Nero met 4 le- gaarden.
gioenen naar Syrië gezonden, om er de inCraven (Elisabeth Berkeley),eeneEngelwoners tegen de aanvallen der Parthers te sche schrjfster, was de jongste doehtervan
beveiligen.Na den dood van Nerovoegdehj graaf Berkeley.Zj werd geboren in 1750,
zich bj de padj van Otl
to,doch eischte ver- huw de in 1767 m et graaf W illiam Crtzt,:p,
volgenstdat Vespasianltsm et hethoogstege- scheidde van hem in 1781,hield vervolgens
zag z0u worden bekleed.Hj verzekerdezich haar verbljf aan verschillende H oven van
door omkooping van de legioenen aan de
Donau,deed hun aanvoerderAntoni'
l
ts.
& ïel'
?
4,
<t
die zich van Rom e llad meester gemaakt,
vallen, en nam het bewind Op zich t0taan
de komst van Vespasianns.Na het llitbarsten
van den Bataafschen oorlog begaf hiJ- zich

Europa,en verbond zich in 1791op nieuw in
den echtmet Cltristian Fdeddc/lKarla<lztxzlder,m arkgraafron A nsbach.Keizer I'
rans 11
verhiefhaar t0t prinses ran Berkeley.Meestal

woonde zj nu in Engeland,doch nadendood
van den Markgraaf vertoefde zj nu en dan
met Domitian'
ts naar Gallië,om er den strjd geruimen tjd te Napels.Zj schreef onder
te besturen, doch keerde in de nabjheid van anderen y
flourney through the Crim to ConLyon reeds naar Rome terug.Vervolgens be- stantinople (1839 en 1814)'', en zeerbekleedde hi
j n0g driemaal hetambtvan con- langrjkemMemoirsoftheMargravineAnsbach,
sul, waarna hj de staatkllndigen loopbaan formerly lady Craven,written bj herselfetc.
vaarwel zeide.
(1825,2 dlnl'', voortsgedichten,tooneelCrataegus, zie Haagdoorn.
spelen en romans.Zj overleed den 13denJaCrataeva L. is de naam van een plan- nuarj 1828.
tengeslacht uit de fapilie der Capparideën.
Craw ford. Onder dezen naam vcrmelHet onderscheidt zich d001'een 4-spletigen denwj:
kelk , eene vierbladige bloemkroon,hetontRobert Crck
cprd,een Britsch generaal.Hj
breken van den stjlen eenegesteelde,enkel- werd geborenin1769,tradoplG-jarigen leef-

voudige, veelzadige bes. Het Omvat Onge- tjd i
n krjqsdienst en wasna verloop van 5
doornde heesters en boomen derkeerkrings- #
Jaar kapiteln.Nadat hj eenigen tjd Op het
landen, van welke sommige a1s sierplanten, vastoland en vervolgens in Oost-lndië gestreM.
44
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den had,keerde hj in 1793 naarEngeland schilderde. Deze laatste onderscheiden zit!h
terug,bevond zich in 1799bjhetOostenrjk- door stoutheid van conceptie en door keurigsche legerin Zwitserland,daarna bj hetNe- heid van teekening, terwjl hj alsportretderlandsche expeditie-leger onder den hertog schilder ran O#ck op zjde streeft.Te Gent,
ran York,voerde in 1807 als brigade-generaal in andexe Zuid-Nederlandsche steden en in
bevel over de voorhoede bj deonderneming vele muséa's vindt men stukken van zjne
tegen Buénos-Ayres, werdgeneraal-maloor,en hand.
begafzich in 1808 naarSpanje,waarhjzich
Crayon noemtmenhetkrjt,waarvanmen
l'
oemrjk onderscheidde en bj debestorming zich tot,hetvervaardigen van teekeningen bevan Citldad-Rodrigo doodeljk gewond werd. dient. Men heeft zwarten wit crayon,waam
mede de beroem de teekeningenvan Grevedon
Hj overleed den 14den Januarj 1812.
Willia,
m A'
crrl Crawford,een uitstekend (en deux crayons)ophetpaplerzjngebragt,Amerikaansch staatsman. Hj werd geboren voorts van allerlei kleuren. om crayon- en
den 24sten Februarj 17:2 in Nelson-county potlood-teekeningen dtmrzaam te maken,bein Virrinia,waseerstonderwjzer,studeerde strjktmen zemetvischljm en rjstwater.
tevens m de regten,werd in 1804 tot lid der
Creasy (Edward Shepherd),een Engelsch

W etgevende Vergadering en in 1807 t0tsena- geschiedschrjveren regtsgeleerde,werd gebotor in het Congrès gekozen,waar hj zich ren in 1812 te Bexley in Kent,ontving zjne
een jverig voorstanderbetoonde van denoor- opleiding te Eton, studeerde te Cambridge,
l0g metEngeland.ln 1813werdhjgezantte wa's van 1837 t0t 1846 w erkzaam als advoPaljsten zag zich in1815doordenpresident caat, later geruimen tjd hoogleeraar in de
Madison t0tministervanoorlogen kortdaarna oude en nieuwe geschiedenis aan de universit0t m inister van Financiën benoemd, eene teitteLonden,en ging,nadathjt0tbaronet
betrekking, die hem in 1817 00k door den was benoem d, in 1860 als opperregter naar
president Monroe werd toevertrouwd.In 1825 Ceylon. T0t zjne belangrjkste geschriften
legde hj haar neder,was vervolgensregter behooren: rRise and progress ofthe British
in Georgia,en overleed den 15den September consti
tution (18342 7de uitgave 1863)'', 1834.
BiographiesofemlnentEtonians(1850)'',
W illom Orl'
?.p-/'
pr#,eenAmerikaanschstaats- )
:InvasionsandprojectedinvasionsofEngland
m an

0n een neefvan den voorgaande. Hj from the Saxon times (1852)??, en vool
.aj
Fifteen decisive battlesoftheworld (1852,
13de uitgave 1863)'. 00k gafhj n0g eene
1History oftheOttoman Turks(1856,2dln)''.

w erd geboren den Qzsten Decem ber 1798 in
het graafschap Columbia in den staatGeorgia,
sttldeerde in de regten,Werd gollverneur Van
Georgia,en in 1849 secretaris van hetdepartem ent Van O0
hj
rl0z
g.
ichHj
aan
ontving echter zjn
ontslag, daar
verduistering van
gelden Op grooteschaalhad schuldig gemaakt.
Tltomas Ortv-/'
pl'd, een beroemd Ameri-

kaansch beeldhouwer. Hj werd geboren te
New-Yol'k den 22sten Maart 1814,legde zich

Creatiner eene stikstofhoudende verbinding,iseen bestanddeelvan hetsapvandwars-

gestreepteen gladde spieren.Menverkrjgtze,
wauneermen vleeschmetglaspoederfljnwrjtl,
meteen geljk volumen alkoholvermengt,in
een waterbad zacht verwarmt en daarna
uitperst. De wjngeest wordt dan door destillatie verwjderd,hetoverbljvendemeteenig
loodazjn neêrgeslagen, en het iltraat van
100d bevrjd en uitgedanzpt.T0tverwjdering

eerst t0e op het snjden in hout,en werkte
in 1834 teRomeinhetateliervan Tkorwaldsen.
Totzjne meestgeroemdekunstgewrochtenbehooren:rorphetls,Eurydicéin den Hades0p- van de moederloog legt men de kristallen op
zoekende'' - rllerodlas m et het hoofd van iltreerpapier en op eene gipsplaat, en m en
Johannes de Dooper'') - eene rFlora''!- laat ze nogmaals uit water of wjngeest
een bronzen standbeeld van B eethoren,- een kristalliséren. De creatine kristalliseert in
rtliterstandbeeld van W ashinyton op hetmarkt- doorzigtige prisma's, die in 74 deelen koud
plein te Richmond,- en hetfronton van het en veelm inder warm water,en in 94 deelen

Capitoolte W ashington.Hj overleed teLon- alkohol, maar niet in aether oplossen. Bj
den den loden October 1857.
1000 C.verliest zj haarkristalwater,plantCrayer (Caspar de), een Nederlandsch aardige kleuren laat zj Ongedeerd, en als
historie- en portretschilder, geboren te Ant- zj met sterke,zuren verwarmd wordt,vem
werpen,was een leerling van RafaëlOpzi6. andertzj in ere@tinine,terwjlzj metbarytdien hj weldrain kunstvaardigheid overtrof. d
water sareosineenlqsstîfvormt.Menvindt
Nadathj in zjnegeboorteplaatsdestukken e grootstehoeveelheld creatine in hetvleesch
van Oude meestersmetjverbestt
ldeerd had, van hoenders en marders)en in datvan den
vestigde hj zich te Brussel,waar hj het mensch 0,0670/0.Zj ontstaatvermoedeljk gelevensgrootportretvervaardïgde van den cam

durende de werkzaamheid der spieren uit de

dinaal Ferdinand, die hetaan zjn broeder, syntonine, m aar wordt in de spieren zelve
den Koning van Spanje,ten geschenkegaf. verder ontbonden,daar m en in deurinev00rDe K oning vereerde den kunstenaar meteene nameljk creatinineaangetroFenheeft.Zjbevat
/0 stikstof, en m en kende haar groot gegouden keten en eenejaarwedde.Hoewelhj 320/
nu metgunstbewjzenen bestellingenoverladen wigttoe,zoolang de voedingswaarde naarhet

werd, verliet de schilderhetgewoelvan het stikstofgehalte beoordeeld werd. Thans weet
Brusselsche H0fen begafzich naarGent,waar men,dat zj een uitwerpsel is der stofwishj t0t aan zjn dood (1669)een aantalpor- seling.

tretten en Bjbelsche tafereelen voor kerken

Creatinine, eene stikstofhoudende ver-
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bindinç,vindtmen bj decreatinein hetsap werd in 1731 lid der Acadêmie en overleed

derspleren,in hetbloed en in deurine.Zj den l7denJulj 1762.Lodewqk XV deedeene
wnxdt verkregen, wanneer men kalverenpis prachtige uitgavein hetlichtverschjnen van
met kalkmelk neêrslaat, het fltraat in een zjne werken (1750),en deze zjn 00k later
waterbad laat uitdampen en bj het achtem bj herhaling herdrukt.
bljvend stroopachtig vocht chloorzink voegt. Clande Trpeer Jolyotde OrJNJJPS,de J'
pzlDan kristalliseert eene verbinding van chloor- yere,een zoon van den voorgaande.Hjwerd
zink met creatinine. Men vindt haar in be- geboren te Parjs den 14den Februarj 1707,
dorven pis,en het kristalliseertin kleurlooze en maakte in eentjdvanverregaandelosbanzuilen, die in 1125 deelen koud,veelminder digheid grooten opgang door een aantalzedewarm water en ln 100 deelen alkohol oplos- looze rosaans.Hoezeer hj de verdorvenheid
S0n. Zi
J
* reageert alkalisch, verdrjft de am - zi
jnerdagen ondereen doorschjnendenslujer
monia uit hare zouten 0n Nvordt door salpe- met sierljkheid wist voor te stellen,roemt
terzuur zilver sublimaat 0n chloorzink men zjne oggerui
mdheid, zjne degeljkheid
neêrgeslagen.M et zuren vormtzdgoedgekris- en zjn onberlspeljken wandel.In den vroljtalliseerde zouten, die in alkohol oplossen. ken kring van Piron,Galleten Colllwashj
H et dubbelzout met platina-chloride is Oplos- zeergezien.Van zjnegeschriftennoemenwj:
baarin wateren vormtpurperroodeblaadjes. Lettxesdela marquise*** au comtede ***
Hetchloorzink-dubbelzoutlostmoejeljk opin (1732,2 dlnl'',- mluesêgarementsducoeur
water, en in het geheel niet in alkollol en et de l'
esprit('sHage 1736,3 d1n)'',- rLe
aether. Met zwavel-ammonium of 100d- sopha (1745, 2 dlnl'''- 7)Les amotlrs de
hydroxyde kan men er de creatinine uit af- Zeonikisul(Amsterdam 1746) - enrluettres
scheiden,docheen gedeelteervangaatdaarbj Athéniennes (1771)''
.Hj overleed den 12den
overincreatine,waarvan zjzichonderscheidt April1777,'en zjnepoeuvrescomplètes''zjn

(
bordien zj 2verbindinqsgewigtenwaterminder bezit.Uit een physlologisch oogpuntheeft
zj gernrgrooterewaarde dan de creatine.
Creblllon. Onder dezen naam vermelden wj:

in 1779 in 7 deelen in het licht verschenen.

Crecy ot'Cressy,een vlek in hetFransche
departement Somme,2'/zgeogr.mjlten noorden van Abbeville,is beroemd in de geschiedenisdoor de overwinning,diede Engelscheu
Prospr Jolyotde Crlbillon,de tllt
1'
r:,een onderEdatard IIIerden 26sten Augustus1346
Fransch treurspeldichter, geboren te Djon behaalden op de Franschen,aangevoerd dgor
den 13den Januarj 1674.Hj ontving zjne Philippe VI.Nadateerstgenoemde met32000

opleiding aan eene Jezuïeten-schoolin zjne man in Frankrjk wasgeland en snelvoortgeboorteplaats en begaf zich vervolgens t0t geruktnaar Parjs,zag hj zich genoodzaakt
den procureur Prienr te Parjs,om zich in om voor hetmagtige legervan Philippeterug
de regtsgeleerdheid tebekwamen.Beidewaren te trekken naar dekust.Hiermoesthj den
jverige bezoekers van den schouwburg,en slag aannemen,daar hj er zjne vloot niet
daar Crlbillon daarenboven niet veel aanleg aantrof en Pltilippe hem op den voet volgde
scheen te hebben voor de doorheragekozene met8000ruitersen62000manvoetvolk,waarbj
loopbaan,ontvinghjvan zjn leermeesterden zich niet alleen 6000 beroemde Genuêsehe
l'
aad,om zich te wjden aan de dramatische boogschutters, maar 0ok de bloem der Franhe ridders bevonden.De
kunst.Zjn eerste stuk,mTua mortdesenfants sche en vele Duitsc,
de Brtltus''
,werd echter door detooneelspelers aanvalder Franschenwasonstuimigmaarwan-

afgekeurd,doch zjntweede,mldoménée'' 0pgevoerd in 1705.De gemakkeljkheid,waarmeê de Jonge man ln 5 dagen het laatste
bedrjfvanditstukomwerkte,baardeopzien,
en zjn rAtrée''werd in 1707 met bjvalontvangen.M inder goed beviel rElectre'', doch
het vreeseljk treurspelmRhadamiste (1711)''
bezorgde hem algemeene bewondering.O0k
Xerx'
es (1714)'' deelde in die gunst,doch
zjnepsemiramis(1717)''werdsterk gehekeld.
NegenJaarlaterwerdzjnmpyrrhus''metgoedkeuxing ontvangen, doch de bekrompenheid,
waarin hj leven moest,verlamde zjn talent.
Later evenwelbezorgde de Koning hem eene
betrekking bj depolicie en een jaargeld van

ordeljk,en de boogpezen werden d00rden

wemig gesdhiktom zjn roem teverhooyen,
terwjlzjn rcromwell''op lastdesKonlngs
onvoltooid bleef.In het algemeen heeft hj
weinig gedaan t0t veredeling der tragische
kunst.Daarhj zich van demenschen miskend
rekende,zochthj zjn vermaak in katten en
honden en in eene Ordeloozelevenswjze.Hi
J*

vanwaar men eindeljk Phili
ppe metgeweld
moest wegscheuren.Edward was nu meester
vanhetnoordenvanFrankrjk,enhetduurde

regen Onbruikbaar. Daar Edv rd tevens voolhet eerst in het open veld van grofgeschut
gebxuik maakte,verspreiddenzich schrik enverwarring in het Fransche leger, zoodat het

begon te wjken.Philippe,in zjn toorn wanend dathj verraden werd,geboodeenaanvalop zjne boogschutters,enditvermeerderde
deverwarring.W èlruktendeFranscheridders
moedig.voorwaarts,doeh zj waren nietbestand tegen de heldhaftige Britten,die door

den lGjarigen zoon van Edsard,den prins
van Y JJJC,
: (den beroemden Zwarten Prins)
werden aangevoerd. De blinde koning Johan
van WoAe@4ezl,de hertog van Lotharingen,de

1000 francs, en plaatste hem tevensaan de broeder va'
n Phil%pe VI,vele Franscheen
bibliotheek. Toch waren de stukken,die nu Dtlitsche graven, baanderheeren en edelen,
be
ne
ve
ns
30000
soldatenbedektenhetslagveld,
voljden,zooalsrcatilina''enpLeTriumvirat'')
lang voordatde Franschen dienederlaagwaren
te boven gekom en.

Credé (KarlSiegmtmdFranzlzhoogleeraal
'

in de verloskunde aan do universlteitte Leip44*
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zig,werd geboren te Berljn den 23stenDecember 1819,studeerdete Berljn en te Heidelberg in de qeneeskunde,deed eenewetenschappeljkerelsdoorDuitschland,oostenrjk,
Italie
-,Zwitserland,Frankrjk,Belgiëenz.en
vestigde zich in 1850 als privaat-docentin de
verloskundeteBerljn.TTveeJaarlaterYverd
hj benoemd t0t directeurder vroedvrouwenschool,in 1856t0tyewoon lloogleeraarin de

reeds (
ladeljk op grond van die verwachting
kapitaalkrjgen engebruiken:alleendoordie
verwachting zjn er dustwêékapitalen,het
toekomstigeen hettegenwoordige,dathj nu
reeds exploiteert. Of althans zeker is het,
dathj doorhetcredietin staatwordtgesteld,
om vruchten te plukken van het kapitaal,

dathj n0g nietbezit,maar01?den duurte
wachten heeft.Isdeze redenémngJuist,dan

verloskundete Leipzlgjen in1860t0thofraad. is het voor ieder individu in '
tbjzonder en

Behalve een aantalopstellen in tjdschriften, voor de geheele maatschappj in 'talgemeen
vooral in het door hem geredigeerde pzeit- voorzekergewenscht,om zoovermogeljk hun

schrift fiir Geburtskunde und Frauenkrank- crediet uit te strekken,om zoodoende zonder
heiten'',schreefhj hetbelançrjk werk rK1i- veel inspanning hetkapitaalte verveelvoudinischeVortrëgeiiberGeburtsht
llfe(1853-1854, gen,en vruchtdragend temaken.,reedsvöôrdat hetbestaat.
2 d1n)''.
Credi(Lorenzodi),eenuitstekendschilder Er is zooveel dataanloktindieredenpring,

te Florence en een tjdgenoot van Leonardo dat zj niet alleen nog heden ten dage hare
da TGlcï, werd geboren in 1452.Eersthield verdedigers vindt, maar 00k haxe toepassing
hj zich bezigmetdegoudsmederj,maarwel- in depradjk gevonden heeft.Vooralaan de

dra werd hj een leerliny van den schilder Staten heeft men met ernstigen aandrang geVeroeehio. Zelf zacht en lngetogen van aard, raden?om z00ruim mogeljk vanhuncrediet
wist hj 00k aan zjne Madonna'sen Heilige gebxulk te maken, en deze leenden daaraan
Familiën eene ongemeene bekoorljkheid te
geven.Zjn fraaiste stuk is eene nGeboorte
van Christus'' te Florence aanwezlg.Voorts
vindtmen in hetMusèum teBerljneninhet

zeer gewlllig het 00r; vooreerst, omdat het

hoogstgemakkeljk was,om deschuldeischers

te betalen m etstukken papier,w aaropslechts
eene belofte ofschuldbekentenis behoefde geLouvre doeken van dezen m eester, die in schreven te worden, om haar voor goede,
1530 overleed.
vferkeljkemuntte doenaannemen,enverder,
Credietbeteekentletterltjltgeloeq'
thez'
/zpzf- omdat,volgens het schoonklinkend argument
Iven.ln de staathuishoudkmzde,evenalsin het dergeleerden,op die wjze hetnationaalver-

dageljksch leven,heeft men metdatwoord mogen Juistzooveelwerd vermeerderd,alser
op het oog het vertrouwen,dat aan iem and
geschonken moetworden,aan w ienmeneenig
kapitaalter leen geeft.
W ant onder welke waarborgen llet crediet

geleend werd.Den onbevooroordeeldendenker

valt de zwakke zjde dertheoriealspoedig
in het 00g. Het is en bljftongerjmd,dat

& n en hetzelfde kapitaaltweemaal kan vm*-

ook geschonken wordt,in e1k gevalmoethj, bruikt Nvorden 0Ve1Z001*, datme111*00(1S nu
die kapitaaluitleent,eenig vertrouwenstellen

in den leener, Omdat er altjd kans bljft
bestaan, dat het geleende geheel of gedeelteljk niet terugbetaald zalworden.Vergeljk énterest.De aard van hetcredieten de
ft
lnctie,d5: hetindemaatschappjwaarneemt,
zjn nietmoejeljk uiteen tezetten en tebegrjpen, niettegenstaande al de verwarring,

ntlt kan trekken van eene zaak, die n0g
in de toekomst is, en dus n0g nietbestaat.

De waarheid is eenvoudig deze:hj,die ere-

diet neemt, kapitaal leent van een aldez-,
gebruikt kapitaal van een ander, en deze

kan datniettegeljkertjd zelftoteenig doeleinde aanwenden.Hj isevenveelkwjt,als
hj uitgeleend heeft.HjheeftBleehts eeneaan-

die daaromtrent geheerscht heeft en,hoewel spraak,meer ofminder verzekerd,t0tterugin m indere m ate, n0g voortdtlurt.Crediet is betaling op den leener,maarmisthd kapitaal

eenvoudig rde verpunning om kapitaal van zelf,datisuitzjnehanden;deandergebruikt
een ander te gebrulken.''D ie pcredietheeft'' het, en bj terugbetaling wordt een ander
bezit de vergunning,om van anderenkapitaal kapitaal, t0thetzelfde bedrag,gerestituëerd,
terleen tekrjgen;diecredietgeeft,laateen doch niet het eens verbruikte kapitaal.Dtls
ander zjn kapitaalvool'een tjd gebruiken: hetcredietvenuenigvuldigtofscheptgeen kadieander,deleener,neemtcrediet:hjmaakt pitaal:hetverplaatst hetalleen.
De w erking van hetcredietvoorlletvoortgebrtlik van de vergtlnning,hem aangeboden.
rengend vermogen dermaatschappj isevenCrediet 6,
:dtlsgeen kapitaal;hetisook niet b
metkapitaal(zle aldaar)gelj'ktestellen;het we1zeerlleilzaam.Hetcredietzelf,envool'al
vemueerderthetkapitaalo0k nietdirect,nam e- de rt
lime toepassing er van,isbetrekkeljk
ljk nietin dienzin,dathetkapitaalseltept,uit nog nieuw : de uitbreiding van het gebruik
hetniettevoorschjnbrengt.Dezelaatstewaar- ervan isin deJongsteeeuw indebeschaafde
heid,hoeeenvoudigook,isvooralsterkm iskend staten kolossaaltoegenomen.Demaatschagpj
ill allerlei dw aze theorieën, W aal
*op Zeer moet eerst tot zekeren trap van beschavmg
groote, ongegronde en ligtzinnige speculatiën geklommen zjn,vöördataandevoorwaarden
gebaseerd zjn (vergeljk Joltn Law en Zltid- van hetbestaan van credietvoldaan kan worzee- comp%jnie.jMen heef
l beweerd:crediet den.Die voorwaarden zjn in dezevierzamen
sehept kapltaal, of geeft althans de gele- te vatten, er moet heerschen eene zekere,
genheid om toekom stig kapitaal te gebrui- vrj hooge mate van arbeidzaamheid, van
ken. Tmm ers w anneer iemand maar eenig spaarzaamheid,vaneerljkheiden van veiligkapitaal te wachten heeftt dan kan hj nu

heid. Zonder arbeidzaamheid openbaart de
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behoefte zich niet sterk genoeg om ,behalve voor l
angeren ofkorteren tjd stilteliggen.
het eigen kapitaal, 00k vreemd kapitaalt0t
Z00 onluista1shetdusis,tebewerrn,dat

ageljk
de productietetrekken.Bj gebrek aanspaam hetcredietkapitaalschept,ofdaarmee
zaamheid is de hoeveelheid kapitaal,die ge- staat, zoo juist is de stelling,dat de vervormd wordt, zôö gering, dat het niet de
moeite waard is,om er eene zaak van op te
zetten, of.het t0tprodudieve doeleinden aan
anderen afte staan.Aan deze beide redenen

plaatsinq van kapitaaldoor hetcredietvermeerderlng van zaken, dat is van de ver-

schillende wjzen van medewerking aan de

voortbrenging, ten gevolge heeft.Alleen uit

schjnt hetvooralte wjten,dat00k in onze een te ver gedreven teyenzin van dedwaze
beschaafde maatschappj het crediet n0g z00 theoriën, hierboven weerlegd, ishd te ver-

weinig ten goede gebruikt wordt,om het 10t klaren, dat in navolging van Adam S-iJAj
der arbeidersklasse te verbeteren.Verdermoet beroemde staathuishoudkundigen deze goede
er een zekere graad van eerljkheid en van werking van hetcrediethebben miskend,en

veiligheid bestaan.Bj gebreke daarvan laat het tegeljk daarmede als'twaregeheelverm en zich niet Overhalen, om het eens zuur Oordeeld.Zj verklaren nameljk,datdietoeverdiende kapitaalaan andere handen overte stand van handel en bedrjf hun het meest
geven; integendeel, men heeft het kapitaal gewenscht voorkomt, waarin ieder man van

bj voorkeurin dien vorm .dathetgemakke- zaken in de uitoefeningdaarvan beperktbljft
1jk verborgen kan worden, om den schjn t0tdemiddelen,waaroverhjzelftenalletjde
van een rjk mante ontgaan,en om ingeval alszjneigenbeschikken kan.Hetomgekeerde
)d het zonder veelmoeite te kunnen is waar en wenscheljk.Zelfsde grootehanvan not
overbrengen.Metdebeschavingendetoeneming delaren en fabrikanten nemen gaarne kapitaal
van vastheid,doo1
-denStaataan '
tmaatschap- op t0tuitbreiding hunner zaak;zj hebben
peljk verkeergegeven,nemen de eerljkheid veelal de beste gelegenheid t0t plaatsing,
en de veiligheid t0e;hetopenbaarvertrouwen

maken de grootste winsten enkunnenderhalve

klimt in dezelfde reden,en in geljke mate hoogeren interestgeven,dan zj,die minder

neemtde vermeerdering van 'tgebruik maken goede zaken doen.H iermede wordtnietalleen
van 'tcrediet toe. Een Qink georganiseerde, het belang van die groothandelaren gebaat;
gezonde Staat met eene wjzewetgeving en integendeel,het groote publiek,hetalgem een
een eerljk bestuur is we1 een prikkel tot heeft er het gewigtigst voordeel van; h0e
betrachting van de eerljkheid en een krach- meer kapitaal t0tdevoortbrengingwordtaantig middel t0t handhaving van rust,orde en gewend, h0e beter het besteed wordt, h0e
vertrouwen, doch alléén en op zich zelfniet goedkooperdevoortbrengselenw ordenth0ebe-

in staat,om deeerljkheidals'
twaretevoor- terdearbeidwordtbetaald(vergeljkKapitaal.)
schjn te roepen;veeleerisdeinrigting van Hj,die zelfweinig ofgyen kapitaalheeft,
den Staat met zjne wetgeving en hare toe- doch de beste gaven bezltom zeker vak te
passing de spiegel,waarin men den standaard

beginnen, de schrandere k0p zonder geld,

vanbeschaving,van zedeljken engeesteljken wordt door het crediet in de mogeljkheid
voonlitgang kan aanschouwen.Die vier v00r- gebragt, om eene zaak te beginnen of uit
waarden van bestaan w orden in de vooruit- te breiden. Het is duideljk, dat het in '
t
gaande kringen der maatschappj h0elanger belang van allen is,dathetbestaandekapitaal
h0e beter vervuld; het crediet wordt steeds terreproductie worde toevertrouwd aan hen,
meereenemagtdie harenzegenrjken invloed diedaartoehetbestin staaten gesehiktzjn.
laat gevoelen over de geheele maatschappj Crediet,zôö opgevaten gebruikt,vermeerdert
ten bate van allen, 'tzj ze deelnemen, en kapitaal;vereenigt de kleine,slapende kapiop welke wjze ook,aan devoortbrenging, talentotéén geheel,datlevenheeftenvruchten
of niet, 'tzj ze zelve kapitaalbezitten,of afw erpt,en steunt derhalve devoortbrenging.
uitsluitend door dat van anderen geholpen Z0o voordeelig a1s het w erkt, w anneer het
m oeten worden.
de kayitalen t0t de productie dwingt, z00
W at doet het crediet? Het ver
plaatstkapi- nadeellg is het, w aar het alleen t0t im protaal. Het brengt het kapitaal m tde handen
van hen,die het nietofminder goedkunnen

gebruiken doorgebrek aan tjd,gelegenheid,

ductievedoeleindenverleendwordt.Ongelukkig
heeft de arbeidersklasse t0t heden m eer die
nadeelige dan die voordeelige w erking van
'tcrediet leeren kennen.Crediet nemen tot
uitzetting der vertering, dat is te koopen
zonderbetalen,omdatmendenkt,zulkslaterte
zullen en te kunnen doen,is voor den min-

genegenheid of kennis, in de handen van
hen,diehetw èlofbeterweten aantewenden;
van hen, die de beste gelegenheid hebben,
om hetaan deprodudiedienstbaarte maken.
Al het kapitaal, datover is en anders wel- deren man even verleideljk als gevaarljk.

ligtdood Ofslapendz0ubljvenliggeninhanden Het bevordert sterk zjne spilztlcht en vervan particulieren,ambtenaren en zooveelan- kwisting;hetontneemthem zjnevrjheiden
deren - al het kapitaal?datzelfsbj men- zeltbtandigheid tegenover zjne medeburgers;
schen,die drukke zaken hebbentgroothande- het maakt hem zorgeloos en onversehillig

laren,fàbrikanten enz.,tjdeljl
t t0tOnnutte voorzjn toestand en voorzjnetoekomst.Hj
rust z0u veroordeeld zjntwordtdoormiddel koopt op crediet alle dingen van de slechtste
van 'tcredietlerend en werkend gehouden;die
deelen van het nationaal vermogen w erken
dus nu voortdurend t0tdevoortbrengingm ede,
in plaats van ongebruikt, zonder opbrengst

soort, en betaalt ze duurder dan de beste;

de verkooper berekent,zelfsmetde stiytstv
eerljkheid,eene hoogereassurantiepremle in
den koopprjs,naarmate dekansop wanbe-
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taling hem gl
'ooter voorkomt. O0k vool'de en de hoeveelheid van hetin 0ml00p zjnde
verkoopers is dat soortvan crediet geven,het contantgeld,in sterke mate af.Het voordeel
zoogenaamde winkelcrediet,ee<nadeeliy,dan hiervanvoordemaatschappjiswederom groot:
voordeelig te noemen.Bj eeneeenigzlnsle- geld is slechts een werktuig en w el een
vendige concurrentie schjnen zj van Oordeel vrj kostbaar werktulg, om het raderw erk
te zjn, dat het crediet verleenen hun eene der maatschappeljke ruilingen ill bew eging
zekere vaste en ruim ere klandizie verzekert. te houden. Gaat dat nu geheel zonder of
Zj vergeten, dat elk hunner concurrenten althans m et uiterst geringe hulp van dat
evenzoodenktendoet,en hetbljktdan0ok w erktuig, dan is de waarde aan arbeid en
meestal,dat de wanbetalers niet slechtsbj kapitaal, vroeger aan dat Tverktuig zelf te
één leverancier als kwade posten in 'tboek besteden,bezulnigd en gewonnen,- metante vinden zjn.Neemt dat credietverleenen dere woorden: men behoeftgeene gtlldens te
t0e,dan behoefterslechtseene gering'etegen- slaan,envooral- men isvrjvandemoeite,

spoed te komen in den tak van bedrjf,die degkosten en hetgevaarvanhetonophoudeljk
op eenige plaats w ordt uitgeoefend, en er heen en weder vervoeren.Eenaanmerkeljk
ontstaat eene algem eene staking in de beta- deelvan denmaatschapyel
jken arbeid envan
ling en dus in den geheelen 1O0p van zaken. hetmaatsehappeljk kapltaalwordtnu alshet
De kooyersbetalen den winkelierniet,en ware vrij en voorandere doeleinden beschikde wink
,e
ller kan Op zjne beurtdeverplig- baar;en hetdoel zelf,hett0t stand brengen
tingen jegens zjn leveranciernietnakomen. der ruilingen,wordtn0g gemakkeljker,nog
Yoor de geheele maatschappj komthetdus vlugger bereikt,dan te voren.Het heeftveel
wenscheljk voor, dat aan het geven van minder bezw aar,om een verkooper tebetalen
crediet in den kleinhandel tot improductief
verbruik geene uitbreiding'w orde gegeven.
Crediet is ook een substituut,een plaatsvervanger van het geld;hetbrengtbezuiniging aan in het gebruik van contant geld;
hetheeftbetaalverm ogen ot'geeft magt om te
koopen, evenals het geld,en werktdus o0k

door de overzendinq van een wisselofeen

banknoot,ofnog mlnder,doorhem eenvoudig
in'het boek te creditéren,dan hem een zeker
aantal kilo's gemuntedelm etaalover te m aken.Credietvervangtdusde plaats vangeld,
en m aakt hetgebruik er van Overbodig.
Crediet heeft meer eigenschappen met het
op den prjsvan de zaken.Immers,wanneer geld gemeen:hetheeftookbetaalvermoyen,het
het gebruik gew orden is in de transactiën geef
t magt om te kooqen, om zich zaken

van hetmaatschappeljk verkeer,datmeneen aan te schalen.Hj,d1e credietheeft,kan

koop kan aangaan,dtls eene rtliling sluiten, zich goederen t0t zeker bedrag verschaFen,
zonder terstond een equivalent voorhetinge- alléén omdat men hem vertrouwt,evenzeer
ruilde terug tegeven,maar m en volstaankan alshj,diegeld heeft,zulkskan doormiddel

met den verkooper in zjneboeken voorhet vandatgeld.Hjkandatin'
tlaatstegevalvoor
geleverde te creditéren, Of waar men hem zö6verdoen,alszjnvoorraadaangeldstrekt;
tevreden steltmet de terhandstelling van een opcredietgaathetook juistzoover,alsmen
papier, waarin eene belofte t0t betaling of
eene toezegging van betaling door een derdc,
nâ verloop van zekeren tjd,vervat istdaar
is de tusschenkom st van contaut geld t0thet
sluiten der ruilingen overbodig geworden.
Men kan zich nu allerlei zaken voor
het bedrag van een zeker aantal guldens
aanschaFen, zonder die guldens zelve te be-

hem crediet,vertrouwen,schenken w il.
Naarm ate dus het verteouwen, dat m en
zich heeftw eten te verschaFen,grooter is-

t0t eene levering van w aarde te bewegen
zonder ander equivalent, dan eene belofte
van latere voldoening - datdoet dietweede

Maar dat men die maqt heeft,datwilniet

l00ze ruilingen t0t een bedrag van etteljke
millioenen guldensdageljksgesloten,zonder
dat een enkele gulden in de werkeljkheid
tegenwoordig behoeft te zjn,om van hand
t0thand overte gaan.De Opmerking isjtlist,
dat naarmate een volk in beschaving en
drukte van maatschappeljk verkeer vooruitgaat,hetmeer behoefte krjgtaanhetgebruik

nader worden aangetoondbj de behandeling

om heteven,hoehetverkreqen,ofhetwèl

geplaatst is, of niet - in dlezelfde m ate is
ook het vermogen om zaken van w aarde
m agtig te worden zonder direct equivalent

grooter.Bjna een ieder,'tzj hj een man is
zitten,en ze onmiddelljk in deanderehand buiten of in zaken,bezit in eenige mate die
te doen overgaan.W at de eerste persoon bj magt,en dikwjls in grooteremate,dan hj
een tweeden gedaan kreeg - nameljk hem zelf ofieder ander oppervlakkig zou denken.

zeggen,datmen eralthdgebruikvanmaakt,

of m oetmaken, en vooral niet,dat men er
met een derde,en deze weêr meteen ander. steeds z00 ruim mogeljk gebruik van moet
De tweede draagt zjne aanspraak op den maken.W aarom en wanneererover 'tgeheel
eersten in den vorm van een ofander erediet- hetruinastvan het crediet geproiteerdwordt,
ylyier aan den derden over, en deze haar kan Avorden afgeleid uit het nut van hetcreweder aan zjne opvolgers.Z0o worden tal- diet, zooals het boven betoogd is, en zal
van eene erisis.
W anneer crediet betaalvern%ogen heeft,magt
geeft om te koopen,evenzeer als geld,dan
volgt daaruit van zelf,tlat een koop op crediet de vraag naar het een of ander artikel

vermeerdert en den marktprjs er van naar
boven drjft,evenzeer als een koop voorconvan contantgeld,- t0tzekere hoogte;leert tanten. De prjzen,voor zooverre zj van de
hetde toepassing van hetcredietkennen,dan vraag afhangen,de marktprjzen,rjzennaam
neemt die llehoefte,en dus o0k het gebruik mate een iedermeergebruik maaktvan zjn
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crediet. W ant hangen in hd algemeen de
tjdeljke en wisselende prjzen derartikelen
af van de hoeveelheid geld,die voor koopen
beschikbaar is,en van de snelheidtwaarmeê
dat geld omloopt - dit is alléén waar,in
een toestand, waar het gebruik maken van
crediet nOg onbekend is. Koopen op crediet

in de tegenwoordigemaatschappj inrigtingen

staatgeljk metdegeheelewaarde,waarvoor
men betaalt,ofwaarvoor men belof'
ttebetalen,zoolang een anderaan die belofte m aar
vertronwen bewjst,datis,ercredietaangeeft.
Demarktprjzenrjzen evenzeerdoordemeer-

talen te bevorderen. Dikwjls verleenen zj

of instellingen van openbaar credïe/ontstaan,
bestemd om door hare tusschenkomst de kapitaalverstrekking op groote schaal zo()alge-

meen en gemakkeljk mogeljk temaken.De

werking van allen is deze:alde beschikbare
kapitalen t0t zich te trekken, om ze te
heeft Op demarktprjzen denzelfden invloed, kunnen verstrekken aan hen die er behoefte
alskoopen voor contanten.De vraag naar de aan hebben, 0n 0DA aldus de gemakkeljke
artikelen wordt in beide gevallen grooter.Zj verplaatsing en den snellen omloop der kapibovendien hare tusschenkom st, om,met besparing van hetkostbaaren omslagtig gebruik
van g:munt geld, betalingen te vereFenelz.

Naarmate van deuitbreiding derwerkinqvan

dere vraag, ot'm en betaalt in contanten ot' hetopenbaarcredieti
nonderscheidenerigtlnçen
in wissels of banknoten,ofdatm en zelfs in ishetaantalen deverscheidenheid dercredlet-

nstellingen in den tegenwoordigen tjd grooh
et gyheel geene uitbetaling doet,maarop tier
rekenlng-courantkoopt.
geworden.Dieverscheidenheidiszôôgroot,
In de beschaafdemaatschappjën geschiedt dat zj moejeljk,evenals de banken,naar

het crediet-verleenen onder velerlei vormen hare bestemming of hare werking in zekere
en door onderscheidene middelen. De aard, klassen gerangschikt kunnen worden. Twee
het wezen) de werking en hetnutvan het hoofdsoorten komen vooral in aanmerking:
crediet zjn bj allen dezelfde;overalishet 10 die, welke haren deelnemers beurtelings
doelkapitaalverstrekking;hetwezen,rerplaat- pl
aatsing van hun ingebragt kayitaal en ge.s
ïzl.q ran ktz
l?i/tltll. Ovel'
al wordt '
tertronwen bruik van het ingebragte kapltaal hunner
geschonken,wordteenebeloftet0tteruqgave deelgenooten verschaFen; ot'door middelvan
oflatel'e betaling gehonoreerd voorde dlrecte het crediet der vereeniging elders kapitaal
betaling of teruggave zelve.Nu onderscheidt opnem en)om het wederom aan hare leden te
men wel, naarmate die belofte gesecureerd verstrekken.Ditis,bjvoorbeeld,dedubbele
wordtdoor een middelvan bewjs of,n0g bestemming der eredietvereeniying, zooals die
sterker,dooreenonderpand,ofniet,hetreëel te Berljn,W eenen en Brusselbestaan,en e1'
reenigeJaren eene te Amsterdam geot'zakelj;k credietvan hetpersonlle,wâârhet ook vo?
.
vertrouwen geschonken w ordtzondereenigen sticht ls.Groote diensten bewjzen zevooral
bjzonderen waarborg, en men zjn kapitaal aan die takken van handel, wier artikelen
ten gebruike afstaat aan een persoon alléén geen dageljks bekenden beursprjs hebben,
in 'tvertrotlwen Op zjne bekwaamheid en en daarem bj de groote bankiers en banken

eerljkheid,dathj hetzalkunnen en willen nietgemakkeljk in beleeningkunnengegeven

teruggevent - doch deze onderscheiding is worden,b.v.manufaduren en anêere fabriekvan gering gewigt.
wal'en.Hetaantalleden van zulk eenevereeniDe meest voorkom endevormen van crediet- ging is onbeperkt; elk 1id verbindt zich t0t

verstrekken zjn:bruik-en verbruikleen,het zekeren inbreng,waarvan eendeel,b.v.100/0,
eenvoudigteleen gevenvaneenebepaaldezaak dadeljk moet gestortworden.Nu kt
mnen de
ofvan eene zekere hoeveelheid kapitaal,vem leden (die nietdan na onderzoek hunnersolitegenw oordigd door eene geldsom ;verhuring diteit wordenaangenomen)vandevereeniging,
van roerend en onroerend goed9uitstel van in evenredigheid methunnen inbreng,erediet
betaling,verkoop optjd,oprekening-courant, verkrjgenophunnewisselbrieven,acceptatiën,
'tzj zonder ofmet eene bjzondere verbind- oftegen reëelenwaarborg,'tgeenzjverschaftelzis, in eene prom esse ofacceptatie vervatq fen kan uit de kapitalen,dle door de gezade wissel, het orderbilet,de assignatie,de menljke leden gestort zjn, of die zj zelve
eheque en ander handelspapier; pand, hy- wederom door de vereeniging m etanderebanpotheek, beleening, prolongatie,bodemerj kiersofbankeno?ltareacceptatiënopgenomen
en andere vorm en onder bepaalden waal-borg heet.Bj 'tcredlet,dat zj yef'
t,neemt zj
voor de teruggave;staatsschuldbrieven,schat- natt
m rljk een ietwat hoogeren interest,dan
kistbil
jettelz en andere middelen,alspapier- zj zelve betaaltvoor 'tgeen zj opneemt,om
geld van Staten, in oml0op gebragt van dekosten en derisico van hare tusschenkomst
staatswege om kapitaalter leen te bekom en, vergoedtekrjgen.- Totdetweedehoofdsoort
en ten laatste debankbiljetten.Deinrigting behooren aldiegene,welke op onderseheidene

en beschrjving diervormen vindtmen onder wjzen allerlei vlottende kapitalen t0t zich
elk derdaaraan gewjdeartikelen (Vergeljk, trekken,om dezetegebruiken,hetzjtoteigene
behalve de artikelen,waarnaar vecwezen is, ondernemingen van njverheid,hetzj Oln er

Kapltaal,B ank,Ae/lezàlat/-ctlzrrtzzl/,Grondcredlet, vreemde ondernemingen mede te steunen.01
1-

Hypotl
teek, Handelbpapier, Bankbiljet onder der versc'
hillende namen bekend, hebben zj
Bank, A'
l
fzlfùït/e/tk
sftztl/,
st
scA'
lfl#, Crisisonder onderscheiden aard en strekking.Meestalzjn
Haatdelserisis,en Geld).

hetvennootschappen,diedeelsdoordeninbreng

Credietinstelling. Behalve de banken, harer leden, deels door de uitgifte van ver-

zjn ex onder den invloed van de grenzelooze handelbare obligatiën ofvan promessen enz.t
uitbreiding van het algemeen handelsverkeer ot'zelfs deor renteloos papier van den aard
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als bankbil
jqtten in 0m100p te brengen,reus- ning de slagtolers hunner ligtgelgovigheid
achtige kapitalen verzamelen, om daaxmede en ligtzinnigheid zjn geworden.
allerlei handel
svenigtinjen, bankierszaken,' Voorbeeldenvaneenemenigtevandergeljke
assurantiën,ofspeculatièn tedoen,ofmjnen credietinstellingelz van allerlei naam en t0t
teontginnen,fabrieken tedrjven,spoorwegen allerleibedrjfleverenDuitschland?Spanjeenofkanalen aan teleqgen,ofgeldleeningen te vooralFrankrjk op in deJaren 1855en volsluiten en m et prem le aan de beurs te ver- gende. Alle hadden reusachtige kapitalen op
koopen,ofom op harebeurtinanderegeljk- papier, boden verblindende winsten aan in
soortige groote ondernem ingen deelte nemen. 'tverschiet,- en zjn spoorloosverdwenen.
Het doelvan zulke ligchamen is,om doorde O0k België is in den Jongsten tjd getuige
magtvan hetontzaycheljkekapitaal,waar- geweestvan deruïnevan dergeljkeroekeloos
over zj de beschikklng krjgen, destoutste opgezette ondernemingen; alleen heeit zich
ondernem ingen op te zetten,die,in evenre- da
'ar
' weten te handhaven de in 1822 door
ltzfdigheid metharen omvang,kansen op buiten- koning W illem I opgerigte Algemeene .# '
gewone winsten geven,en om ,door de ver- sokappj,
t
ht
zzlvolksvlz
jt,dieveelheeftbjgedragen

scheidenheid zelve der zaken, waarin zj t0t ontFikkeling der Belgische njverheid.
deelnemen'
,hetverliesin de eeneonderneming
Credlt-m obllier of Sociltl glnlrale de
doordewinstin deandere te dekken.Zuivere CrJI
KJ mobilier iseenebj besluitvau 18 N0credietinstellingen,zopalsdebanken,zjndeze vesaber 1852 te Parjs voorden tjd van 99
ondernemingen dus lang niet altjd; veeleer jaren gevestigde credietvereeniging m et een
zjn ze dikwjlskapitaal-associatiën opgroote kapitaal van 60 m illioen frant!s,verdeeld in
schaalt0thetdrjven van allerleispeculatiën 120000 adiën van 500 francs.oprigterswaren
en operatiën. H et denkbeeld, dat aan hare
oprigting ten grondslag ligt, om kolossale

de gebroedersP ereire,enN apoleonIII begun-

stigde haar? omdat hj in haar een middel
kapitalen bjeen tebrengen t0thetuitvoeren meende tevlnden,om tegendenoverheerschenvan grootsche ondernemingen,is,in meerdan den invloed der geldmagt van de groote banéén opzigt,lofwaardig.Maar ofzj goedof kiersaan debetlrs,eenemagtOverte stellen,
slecht zullen werken, - dat hangt af van die door de vereeniging van alle mogeljke
het doel, datzj zich voorstellen,en van de kleine kapitalen den strjd k0n aanvaarden
Avjze,Tiaarop de zaak wordt uitgevoerd. en uithouden.Hetcrédit-mobilierwerd gereg-

llunnen bevoegde deskundigen aantoonen,dat ti
gd t0talzulkeondernemingen,a1sgewoonde op touw gezette onderneming productief l)k doordecrediet-onderstetlningderbankiers
zal wezbn, en dus gegronde hoop geeft op in 'tleven geroepen werden,a1s hetaanleggen
winstjdan is kapitaal-associatie daarvoor na- van spoorwegen?kanalen,mjnwerken enz.,
tuurljk zeeraantebevelen.Maardikwjlsheeft terwjlhet verder de bevoegdheid olltving,
de ondervinding geleerd.datspeculatiën w or- 0m ,na algeheele uitgifte zjner actiën,het

de
nbegonnenmetduizelingwekkendeyapitalen vjfvotldig nominaalbedragvanzjn werkeljk
op papier,waarvan niets ofslechtseen gering kapitaal door zjne obligatiën in 0ml00p te
deelgestortis;metde beloftevan verbazende brengen en v00r zjne ondernemingen tegein 'tverschiet,die nooit gerealiseerd bnliken.
winsten
zullen w orden. D e oprigters en bestuurders

Hetplan w asjconcentratie van allecrediet

vertrouwen van het ligtgeloovige publiek,
dat zich verleiden laat door de dwaze, ongegronde voorspiegeling van kolossale winsten, om hun goed geld toe te vertrouwen

Alle credietpapier zou als 'tw are versm olten
worden in haar fonds,en vervangen door de
rentegevende obligatiën,van haar uitgegeven.

van dergeljke pGriindungen'', zooalsdeDuit- op hareinstelling,en daarmede ondersteuning
scherszeggen,maken misbruik van hetgoed der njverheid in het binnen-en buitenland.

aan menschen,diehun geheelonbekend zjn,
en voor zaken, w aarvan zj evenmin eenig
begrip hebben.De Oprigtersm aken z00 ruim
mogeljk gebruik van het crediet,hun vaak

Alle beschikbaar kapitaal zou zj dusalléén
t0t zich trekken; zj zou worden de c'
re#ïdf-

nereeniy%ng; de grootere en kleinere beursspeculatiën zouden zich oplossen in ééne kolossale beursspeculatie.D especulatiekoorts,door
z0o ten onregte geschonken!somsdaarin ge- het credit-mobilier sterk gevoed, bezorgde
rugsteund door de aanbevellng hunner zaken haareen aanvankeljk wèlslagen;grootewindoor mannen,wier soliditeit en invloed bj sten werden behaald: de actiën zelve van
het publiek hoog aangeschreven staan.
het credit-mobilier waren een tjd lang het
Het doel is dan vaak geen ander,dan '0m hoofdvoorwerp derbeursspeculatiën in Parjs;
aandeelen te scheppen in ondernem ingen,die de koersen er van w isselden sterk af. H et
nooitanders bestaan zullen dan op hetpapier; stelde ten slotte al de gebreken van deze
om van dezeaandeelen een artikelvan beurs- soortvan credietinstellingen ,zooalsdie boven
speculatie te m aken; d09r den koers er van onder ditartikelgeteekend zjn,ten sterkste
kunstmatigoptedrjven,zeaandegoêgemeente in het licht; de op hettouw gezette onderte verhandelen, en om met het dus verkre- nemingen, waarvoor men de kapitalen lokte,
gen kapitaaleenespeculatievan geljkenaard w erden even spoedig vel-geten,als zeopgeraop nieuw te beginnen.Aan deuitvoering van keld waren,o1,n,nadatde actiën metw lnst,
hetvoorgewende doelwordtnietmeergedacht, door ktlnstmatige opdrjving,verkocht waren,
en de amne aandeelhotlders, die ten slotte doornieuwevan geljk slag vervangen tewo1'methunnehoopvolleaandeelenbljvenzitten, den.Sedert 1866 bevilzdt het credit-mobilier
merken te laat,datzj dekinderen derreke- zich in staat van ontbinding;de gebroeders
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Pereire, die getoond llebben volkomen vool- zich zelven den stam derEitl
tinyook(mannen).

dergeljke taak berekend te zjn,vielen in
handen derJustitie.fn onderscheidenestedon)
als W eenen, Leipzig, Darmstadt, Dessau,
Meiningen,Coburgenz.werdendergeljkecre#i/anstalten)in navolging vanhetcredit-mobilier,
opgerigt,die ten deelenog spoedigerdan hun
voorbeeld hun ondergang vonden, ten deele
bleven bestaan door zich t0e te leggen op de
gew one w erkzaam heden van banken en ballkiers.

Credner (KarlAugust),een verdiensteljk

Duitsch godgeleerde,werd geboren den loden

Men verdeelthen in eéyenll
jke 0rde,
9,die het
binnenland, en in k%wampies,die de kustmoe
rassen (Swamps) der Hudsonsbaaibewonen

Eerstgenoem den staan met de agenten der
Hudsonsbaai-compagnie op zeer goeden voet.
Het aantal zielen der Crees wordtdoor GalIJJI op 20000 geschat.

Crefeld,eenefraajeenbelangrjkefabriek-

stad in h0tPruissische regéringsdistrictDiisseldorf en 4 uur gaans van de stad van dien
naam gelegen, telt ruim 20000 inw oners en

is haar opltomst vooralverschuldiqd aan de

Januarj 1797 te '
W altershausen bj Gotha, laken-,iuweel-enzjde-fabrieken,dleerdoor
studeerde te Jena en te Breslau en bekleedde Doopsgezinden,na hunne verdrjving uithet
daarnadebetrekking vanhuisonderwjzereerst land van Gulik, werden gesticht en vooral
te Göttingen en toen te Hannover. In 1828 na het uitbarsten van den Fransch-Duitscllen

vestigde hj zich te Jena als privaat-docent Oorlog (1870)eenegroote vlugtnamen.
en w erd er in 1830 buitengewoon hoogleeraar
Creisenach (Michaël), een uitstekend
in de theologie.Nadat hj zjn uitlegkundig Isxaëlietisch geleerdetwerd geboren te Mainz
werk over den profeet Joè'l in het licht gege- den 16den Mei 1789.Hj ontving zjneopleiven had, ontving hj eeneaanstelling alsge- ding aan hettoenmaligFranschlycéum zjner
woon hoogleeraar te Gieszen, en overleed geboortestad, voorzag door het geven van
aldaarden16denJulj 1857.Vanzjnegeschrif- privaatlessen inde behoetten zjnerouders,en
ten noemen wj: yBeitrëgezurEinleitung in w ees de betrekking van hoogleeraar in de
diebiblischenSchrlften (1832- 183852dln)'',- wiskunde te Luxemburg van de hand, om
ZurGeschichtedesKanons(1843),,- yskyj- zich geheel en al te wjden aan de vorming
leitung in das Neue Testament(1836):,- der Israëlieten in Rjn-Hessen.Hj bejverde
XGeschichte des Neuen Testaments'', - en zich,om onderhendegodsdiel
ë teveredelen
vooralrGeschichte desneutestauaentlichen lla- en de zeden teverbeteren.X etmoeitestichtte

nons''in 1860,dusna zjn dood,uitgegeven. hj 0reenevolksschool,enhj hieldgodsdien
Credo (ik geloof)isheteerste woord der stige redevoeringen in de Duitsche taal.Hj
Apostolische geloofsbeljdenis, zoodat inzon- verwierf grooten invloed Op zjne geloofsgederheid deze met den naém van ltetoredobe- nooten door zjnegeleerdheid en onbaatzuehstempeld wordt. O0k het derde gedeelte der tigheid.HjgrondvesttevoortseenTsraëlietisch
mis, met dat w oord aanvangende en die tt
jdschrift onder den titel rGeist der pharigeloofsbeljdenis bevattende,wordt alzooge- s:ischen Lehre (1824)'',en ging uitvan het
noemd.

Creeks,uitte spreken Crieks,is denaam

denkbeeld, dat het Israëlietische volk n0g
steedsde vatbaarheid bezitvooreenemeerdan

gewone ontwikkeling.Tevens zettehj zjne
in Noord-Amerika.ZjzjnnadeCherokézende wiskundige sttldiën voort en schreef een
raeest beschaafde van hun ras en be:voonden, Versuch iiber die Parallelentheorie(1822)''
van eendervoornaamstestam men derIndianen

vöör hunne verhuizing llaar het Indianen- en een nLehrbuch derdarstellendenGeometrie

gebied, Zuid-carolina en Georgia. Zj ont- (1822)''. In 1825 werd hj t0t leeraar en
vingendiennaam vandeEngelschen,Omdathun

woordvoerder benoemd aan de plsraëlietische

voornaam ste was, zoodat deze metnaburige
stam men zich verbond, om hetvoortrukken
der Blanken te beletten.Met laatstgenoemden

werkzaamheid in den rTem pelder Andacht''1
aan die school verbonden.V ooral.ook spoorde

grondgebied van vele beken (creeks) door- Realschule''te Frankfort,bevorderde met den
sneden was.Zjwareninonderscheideneafdee- schranderen Hesz den bloeidier inrigting en
lingen gesplitst,waarvan die derMuskovqiesde maakte zich vooral verdiensteljk door zjne

hj de Israëlieten aan, om zich aan eenig
zagen zj zich van 1813 t0t1821in een ver- handwerk ofaan den landbouw tewjden,en
delgingsoorlog gewikkeld,diemetafwisselen- schreefeenrLehrbtlch dertechnischenGeometrie
denvoorspoedgevoerdwerd,maarheneindeljk (1828)''voorde njverheidsschoolteFrankfort,
noodzaaltte,om alhunne bezittingen ten oos- alsmede een algebraïsch handboek.Belangl
sk
ten van deMississippiaandeYereenigdeStaten iszjn gtschriftrschulchan Aruch (aangerigte
afte staan.In 1833 vel
4rokken zj naarhet tafel) oder encyklop:dische Darstelllng des
Indianen-gebied,alwaarzj zichmetdenland- mosaischen Gesetzes (1833 enz.,4 dln)''.In
bouw bezighouden.zjhebbeneenegeschrevene zjn ,32 Thesen iiber den Talmud (1831)''
%rondwet en een vertegenwoordigenden reré- beschouwt hj dit boek als een wexk,dat
rlngsvorm;hun aantalbeliep volgensdetelllng niet noodzakeljk is,gpen invloed heeft op
het ware Mosaïsmus en geen wettig gezag
van 1856 bjna 15000 zielen.
Crees,uitte spreken Ctûes,doorde Fran- bezit.Hj leverdevoortsveleopstellenintjdschen Knistenauz yeheeten,isdenaam vaneen schriften,stichtte met JosthetHebreeuwsche
Indianenstam in Brltsch Noord-Am erika,geves- tjdschrift prsion'',en overleed den 5denAutigd ten ztlidwesten van deHudsonsbaaien ten gustus 1842.- Zjn zoon Tl
teodor,geboren
zuiden van hetAthabascameer.Deze stam be- te Mainz in 1816,heeftzich a1sschrjveren
hoorttntdegroepderAlgonkin-Lenapeennoemt dichterbekend gemukt.Hj waseerstleeraar
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aan eene Israëlietische schoolte Frankforten geheel anderen geestwerden voorgeschreven.
een jvetig lid van hetGenootschap t0ther- Op den Landdag te Torgau (1592) traden
vorming van Israël aldaar.ln 1854 ging hj desteden en de 2 universiteiten voor Crell in
over tot hetChristendom en gaf eerst rDich- de bres, doch de Ridderschap eischte zjne
tungen (1839)''en daarna mGedichte (1848, veroordeeling. In 1593 werd eene acte van
Qdeuitgave 1859)''uit,terw'
jlhj zich tevens beschuldiging tegen hem ingeleverd, waarin
belastte metde redadie van het rFrankfurter verklaard werd dat hj den >reurvorst ver)jjllsel
#lm 1,.
keerden raad gegeven,tusschen dezen en den
Crelinger (Auguste),weduwe Sticltgebo- lreizer kTvaad zaad gestrooid en met den

ren Dûring,eenezeer verdiensteljke tooneel- Koniny van Frankrjk verraderljke onderspeelster, werd geboren te Berljn in 1795, handellngen aangeknoojthad.Deechtgenoote
debuteerde în 1812,huwdemetden tooneel- van Crellvervoegde zlch bj hetRjkskamerspeler Sfic/zj daarna met den zoon van den

regt te Spiers wegens vertraging van het

bankier Crelinger,eneindeljkmetdentooneel- pxoeès en verkreeg een bevelschrift, waarin
spelerRoppe.Zj vervuldehoofdzakeljktreur- bepaalê werd,datöfdebeschuldigde opvrje

spelrollen , zooals die van Sapplto,.pltze#rl, voeten gesteld öf met hetregtsgeding voortgravin Orsini,gravin Terzky,aYaria zg/ffcr/, gegaan moest worden.Devjanden van Crell
Adelheéd in Götz v0n Berlichingen,M acbeth, bragten nu ditlaatste voorden Keizerljken

en vooral Iphigenia, hoewel zj ()ok in
hettooneel- en bljspel schitterde.Zj bezat
eene vorsteljke gestalteen eenewelluidende
stem ,terwjlgeheelhaargebarenspelbewees,
dat zj de dramatische kunstmet jver beoefend had. Zj vierde in 1862 het halve
eeuwfeest van hare werkzaamheid aan het
tooneelteBerljn,en overleed den lodenApril
1865.- Hare dochtersBertha en Klara z
g/ic/z
wjdden zich desgeljks metgoedgevolgaan
het tooneel.Eerstgenoemde verliethet echter
na haar huwel
jk,doch Klar@ bleeft0taan
haren dood (10 Odober 1862) bjna onafgebroken verbonden aan den hofschouwburg te
Berljn.
Crell (Nicolaus),kanselier en geheimraad
in Keur-saksen, was geboren te Leiyzig,
studeexde aldaar en werd in 1576 doctorIn de
regten.De keurvorstAwgwstbelastte hem met

Rjkshofraad, en den llden September 1601

volgde het vonnis, datden beschuldijdet0t
den dood methetzwaard veroordeelde.Vruchteloos zochtde veroordeelde zich te voorzien
van hooger beroep; het uitgesproken vonnis
werdden9denOctoberdaaru nvolgendeteDresden voltrokken.

Crelle (August Leopold) een uitstekend

wiskundige, werd geboren den llden Maart

1780 teEichwerderbj W riezen.Zondereene
schooltebezoeken oefendehj zich metgoed
gevolg in de wiskunde,de bouwkunst en de

staatswetenschappen,zoodathj wegenszjne

groote talenten weldra t0t roberbaurath''en
1id der moberbaudirection''in Pruissen bevorderd Nverd. Hi
j had hettoezigt op den aanleg van wegen en spoorwegen, en zag zich
in 1828 gekozen t0t lid der Académie van
W etenschappen. Tevens zette hi
J*zjne wiskundige studie metjvervoort,nam in 1849
wegens zjne wankelende gezondheid zjnont-

deopvoedingvanzjn oudsten zoon Chridoan,
en nadat deze de regéring aanvaard had,zag
hj zich benoemd totkanselier,zoodat hjhet slag uit de staatsdienst,en overleed den 6den
bestuur der staats-aangelegenheden nagenoeg October 1855.Hj schreefonderanderen:yvergeheel en al in handen had.Adelen geeste- such iiber die Rechnung mitverënderllchen
ljkheid waren echter vjandig Jegens hem Gröszen(1811)'',- psammlungmathematischer
gezind. Om aan de geheime woellngen der Aufsstze und Bemerkungen (1820- 1822, 2
Calvinisten een einde te maken, had keur- dlnl''?- ?Versuch einerallgemeinen Theorie
vorst Auynst'lu eenerForm ulaconcordiae''door deranalytlschenFacultëten (1823),,,- rlzehralle Luthersche geesteljken laten ondertee- buch derArithmetik undAlgebra (1825)'',kenen. Crell, met verdraagzame gezindheden en een aantalopstellen in tjdsehriften,vooral
bezield, verklaarde zich een tegenstander in hetnaar hem genoemde ylournalftir reine
van deze Form ula concordiae'' en keurde und angewandteMathemathlk (1826 enz.)''.
alle godsdiensttwisten ten sterkste af. Om
Crem er.Onderdezennaam vermeldenwj:
aan de leervan Calvnn ingang teverschaf- BernardSebastiaanCremer,eenverdiensteljk
fen bj het volk, gaf hj een nieuwen Nederlandsch godgeleerde.Hj werd geboren
Duitschen catechismusin hetlicht,terwjlhj te Zutphen den 23sten April1683,sttldeerde
tevens eene nieuwe uitgave van den Bjbel te Franeker en te Utredit,werd eerstpredibezorgde,en,terversterkingvan hetProtestan- kant te Stavpren,daarna te Asperen,en zag
tismust eene vereeniging der Protestantsche zich in 1717 benoemd t0t hoogleeraarin de
Kerkgenootschappen t0t stand bragt. Zeltb godgeleerdheidte Harderwjk.Hj wjddezich

bawoog hj den Keurvorst,om Hendrik IV met onvermoeiden jver aan de studie, was
van Frankrjk met Saksische hulptroepen te algemeen geacht,bekleedde er t0t 7-maa1t0e
ondersteunen.Ditvoornem en w erdechterdoor
den dood van Cl
trhtiaan (1591) verjdeld.
Nu kwam hertog I'
riedrielt '
F'
ïlllzzl ron
WeW cr aan het hoofd der zaken,en deze,
een hevige tegenstander van hetCryptocalvinismus, deed Crell in hechtenis nemen en op
den K'
önigstein in de gevangenis werpen,

het rectoraat, en overleed den 14den Septem-

ber 1750.Metyeestdriftnam hj deelaan de
godgeleerde twlsten van zjn tjd.Tot zjne

geschriften behooren: pDe Simsone etHercule

duae dissertationes (1718)'7
,- psummaTheologiae supranaturalis (1728)'',- rTheologia

naturalis (1729)''1 DEvangelische yeloot'
sterwjlernieuwekerkeljkeverordeningen in keten der waerheid (1740)'',- rpoeclle An-
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tiquitatum (1740,2 d1n)',- roedipusEvangelicus etc.(1745)'',- ,De grondbeginselen
der denkbeeldige godgeleerdheid (2 dln)'',
DDe scholederJeugt(1746,en laterbj herhalingl'',benevenseen grootaantalandere.
lkans .
sptf-'
i/k Cremer,een zoon van den
voorgaande.Hj werdgeborenteAsperenden
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jverig in de bresv00r zjnegeloofsgenooten,
deed eene reis naar Tt
lrkje en Egypte en
zorgde voor de vrjspraak van een aantal

Israëlieten te Damascus, die er dèor een R.
Katholieken priester waren aangeklaagd.In

1842 werd hj volksvertegenwoordiger in
Frankrjk,en in 1846 za4 hj zichherkozen.

Qzsten Mei 1715, studeerde te Harderwjk in Met kracht verzette hj zlch tegen de bedoede godgeleerdheid,wasachtereenvolgenswerk- lingen van het ministérie Gnoot,verklaarde

zaam a1spredikantteRossum ,te Hattem en
te Maastmcht, en zag zich in 1769 benoemd
t0t opvolger zjnsvadersaan dehoogeschool
te Harderwjk:welke hj 17 Jaar latermet
die van Gronlngen verwisselde, alwaar hj
den zosten Junj 1776 overleed.Hj schreef,

zich bj deFebruarj-omwenteling (1848)aanvankeljk vôör hetregentschap derhertogin
ran OI-JJJI.
N,doch vervolgens,doorden stroom
medegesleept, vôôr de afkondiging der xepubliek , en werd toen lid van het Voorloopig

Bewindtwaarbjhjzichmetdeportefeuillevan

behalve eenige oratie's een 5-ta1werken over Justitie belastte. Afgevaardigd naar de C0nIsraëlietische oudheid-enletterkunde,waarvan stituante,legde hj errekenschap afvan zjn

wj noemen:pDe sublimitatestiliprophetici, beheer,maarontving later,wegenszjnehou-

n0ntam ex gustupoeseos,maximeorientalium, di
ng in hetyrocèsvan LonisWlllc,zjnontslag a1s minlster.Alsvolksvertegenwoordiger
quam ipsisrebusdi
judicanda (1768)''.
Jaeob J'
tIAJZIZZ:: Cremer,een uitstekend Ne- schaarde hj zich in beginselaan de linkerderlandseh novellist, geboren te Arnhem ,den zjde hoewel hi
j weinig sympathiebetoonde

lsten September 1827.Hj ontving eene zorg- vool'de regéring van generaalCaraiynae,en
vuldigeopvoedingenwjddezich aanvankeljk veeleer de candldatuur bevorderde van Lodeaan de schilderkunst onderdeleiding van den '
unjk Napoleon.Nadatdezet0tpresidentgekolandschapschilder Hendricks te Oosterbeek. zen was, voegde Crlmieu zich bj deBergTevens leverde hj kleineproza-schetsen van partj, en toen hj vervolgens afgevaardigd
hetGelderschelandleven,en degrootebjval, werdnaarhetW etgevendLigchaam verzettehj
waarmede zj werden ontvangen, bragthem zichzooweltegen de Legitimisten en orleanis-

t0t het besluit, om duraan in het vervolg ten, a1s tegen de staatkunde van Napoleon.

zjne krachten tebesteden.Dedoorhem uit- Bj den staatsstreek van2 Decemberwerdhj
gegevene rBetuwsche Novellen (DaniëlSels, in hechtenis genoEion 0n lAaar AIaZAS gebragt.
Reisgezelschap,W outerLinge,HetPaauwen- Vervolgenshieldhjzichvelejarenbezigmetde
veerken,BellaRoels,BruurJoapik,enz.
l''zjn regtsgeleerde practjk,doch na den va1van
keurige tafereeltjes,waarin men den schilder het Keizerrjk (4 September 1870)werdhj
herkent, die een open 00g heeft voor de
eigeuaardigheid van landschappen, zeden en
gewoonten. Meer uitgebreide romans schiep

op nieuw t0t de betrekking van minister van
Justitie geroepen.N0g vöör de belegeringvan

Parjsbegafhj zich naarTours,en van dââr
hj in rAnnaR0ose'',- pDoctorHelmonden deed hj den18denSeptember1870eenbesluit
zjn vrouw''- en rllanna,deFreule(1873)'9. afkondigen, hetwelk aan alleDuitsche inwoDe voorlaatste is aanvankeljk als feuilleton ners van Frankrjk gelastte,binnen 3 dagen
in het dagblad rHet Vaderland''verschenen. het land te verlaten. Den 5den october aanMinder D nstig oordeelde het publiek over vaardde hj tevensdeportefeuillevan O0r10g,
zjn tooneel-arbeid, waartoe mBoer en Edel- diehj evenwelinhetmiddendiermaandaan
m an'' en DEm ma Berthold'' behooren. Van Gambetta overdroeg.Yolgenseen anderbesluit
zjnewerken zjnonderscheideneinhetDuitsch van die dagen werd Algérië in 3 departemem
en Fransch vertaald. De schilder-novellist ten verdeeld,terwjlhetaan de Israëlietische
woont te 'sHage en bezoekt,daartoe uitge- i
nboorlingen aldaar het Fransche burgerregt
noodigd, nu en dan de voornaamste plaatsen verleende. Na het sluiten van den wapenstlldesrjks,om erzjne keurigestukjesvoorte stand metPruissen verdedigdehj hetgedraj
dragen; hj doet dit op eene meesterljke van Gambetta en nam den loden Februarp
wjze,meteeneongemeenelevendigheid,zoo- zjn ontslag,om t0thetambteloosleven terug
dat hj zjne hoorders boeit, wegsleegt en tekeeren.Na dien tjd heefthj eenopenbrief
t0t de meest verschillende gewaarwordlngen in hetlichtdoen verschjnen,waarin hj aanraadt,om dedoorD uitschland opgelegde 00rweettejtemmen.
Crém leux (IsaacAdolphe) een Fransch logslasten doorvrjwilligebjdragen tedekken.
Crem 6na,de hoofdstad eenerevenzoo geregtsqeleerde en staatsman, een zoon van
Israëhetische otlders,werd gebken te Nîme noemde Italiaansche provincie, welke op 39
den 3osten April 1797, studeerde te Aix,en 1 geogr.mjlenbjna350000inwonerstelt,ligt
ontwikkelde a1s advocaat aldaar veel talent aan de Po tusschen de Adda en de Oglio)
en moed bj hetvoeren van staatkundigepro- bezit eene brug over eerstgenoemde rivier,
cèssen.Na 1830 werd hj inplaatsvan Odilon een sterk kasteel,breede straten, en ruim
zlrrpfbenoemd t0tadvocaatbjhetHofvan 31000 inwoners.Een kanaal,datde P0 met
cassatieteParjsen verwierferweldragrooten de04li0verbindt,looptergedeelteljk onder
roem door de verdediging van Democraten en de hulzen door.Erzjn45kerkenenkapellen
van hen,die van drukpers-overtredingen waren en vel
e kloosters,en behalve de prachtiqe
beschuldigd.Tjdens de beraadslagingen over domkerk met eene façade van rood en w1t
de oostersche quaestie (1840) stelde hj zich marmer en met een toren ter hoogte van 132
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Ned.e1,heeftmen er0en be1'
oemd baptisterio
met eene g1*00t0 marm eren Vaas als doopbekken.Voorheen waren de violen van Crem öna
dievanAmati,s/rc#i'
twH'lf.9,Guarnerienz.-

ligchaam en geest van de Blanken, die in
Europa llet levenslicht hebben aanschouwd.
De Spaansche Creoolis middelmatig groot
van gestalte, flink gebouwd en heef't een

algemeen gezoeht, en n0g altjd bloeit er de aangenaam gelaat.Demannen zjn veelalmazjde-fabricatie.- De stad is in 219 vöör ger en hebben zwarthaar,een zwarten baàrd
Chr. door Romeinsche volkplanters gesticht, en donkere,levendigeOogen,- endevrouwen
doch de kolonie had zooveelvan de Galliërs onderscheiden zich door kleine handen en
te ljden,datzj in 192 v.Chr.dool
*nieuwen voeten, zwart haar, donkere,vurige oogen,

toevoervan zielen moestversterktworden.Zj f'
raaje tanden, een zwevenden tred en eene
verkreeg de regten van een municipium en ongemeene bevalligheid. Hare gelaatstrekken
dreefeen aanzienljken handel.00k werd er zjn echter zelden regelmatig,harewangen.
een amphitheater gebouwdtdatalle Overigein bleek,en zj worden weldra gezet en oud.
Opper-ltalië in grootte Overtrof.Na de neder- DeSpaanscheCreoolisdapper,gastvrj,hoflaag deraanhangersvan Vitelli'
l
u (69naChr.) feljk en vriendeljk,doch tevensgeneiyd t0t
werd de stad door Vespasianusverwoest;wél zinneljk genot en lediggang, najverlg en
werdzjwederopgebouwd,docheerstveellater hebzuchtig. De geschiedenis der Staten van
begon zjwedertebloejen.IndenSpaanschen Zuid- en Midden-Amerika bewjst, dat eene
Successie-oorlog werd de Franschemaarschalk bevolking van Creolen weinig geschikt is,om
de Tz
slleroiden zdenFebruarj 1702aldaarbj den W 0g van politieken vooruitgang te beeenenachteljkeoverrompelingdoordeKeizer- wandelen.
Creosot isde naam van eenek00l-,waterljketroepen gevangln genomen.
Crem or tartarl is poeder van wjnsteen. en zuurstofhoudende zelfstandigheid,diehet
W anneer ruwe wjnsteen met de vereischte eerst in 1832 door Reieltenbaeltuit teer van
toevoegselen gekooktwordt,scheidenzicheerst beukenhout verkregen werd.Volgens A/cdïde onzuiverheden daarvan af,en daarna rjst wetz bevindthet zich 0ok onderdedestillatiedegereinigdewjnsteeninfjn-verdeeldenvorm producten van gualak-hars.Zuivercreosotis
naar de oppervlakte, en wordt er afgeschept geheel kleurloos,heefteen sterk lichtbrekend
en gedroogd,terwjleen anderredeelte kris- vermogen ,riektnaarPeru-balsem enisscherptalliseert t0t erystalli fcr/crï, dle vervolgens specerjachtig vansmaak.Indeluchtenbjher-

t0tpoederwordtgestamyt.Beideleveren a1- haalde destillatie krjgtheteen weinig kleur.
zoo den cremor tartari,dle in degeneeskunde Het kookt bj 2190C.,lostslechtsweinig Op

als een verkoelend en zachtpurger
'end middel in water en vermengt zich metalkohol enz.
Het heeft het verm ogen om spiervezels op
wordtvoorgeschreven.

Crem utlus Cordus, een Romeinsch ge- eene eigenaardiyewjzeteveranderenentegen

schiedschrjver,beschreefmetgroote vrjmoe- bederftebeveillyen.Zjneaanwezigheidinden
digheid de eeuw van A'
u-qustl
a.Hj betreurde rook van hout ls de Oorzaak der duurzaam de burgeroorlogen,geeselde de misdaden der heid van gerooktvleesch.Geruimen tjdheeft
Driemannen, den slavenzin des volks en de

men het verward met caebolzuwr ofphenyl-

lafhartigheid van den Senaat,terwjlhj Brw alkohol, dat een dergeljken invloed op het
f'
Mt
v en Cassins rde laatste Romeinen''noemde. vleesch heeft,t
loch anders is zam engestelden
Deswege aangeklaagd,stierfhj in24 na Chr. bj 1880C.kookt.
Crepis L.,zie Stree
pzaad.
vrjwillig den hongerdood; zjne geschriften
werden op last der regéring verbrand, en
Crescendo,'
tct
usend oftoenemend,noemt
sommige,die toenbehouden bleven,zjnlater m en in dem uziek eenevermeerderendesterkte
verloren gegaan.
van den tûon of'eene geleideljke opklimming
Creneaux is deFranschenaam vanschiet- van hetpiano (zacht)tothetJorto (sterk)of
gaten in muren,welke men om die reden ge- f'
ortissimo (metallekracht).Hetwordt,behalve
dool*cresc.,ook aangeduid doorhetteeken < ,
creneleerd nqemt.
Crennevllle, zie Folliot.
tezx jl men eene geleideljke daling van den
Creon.Onder dezen naam kennen wiJ'een toon aanwjst door deerese.(diminuendo) of
zoon van M enoec-s,koning van Theben,die door het teeken > .
aan Oedipus, nadat deze het raadselvan de
Crescentia L.is de naam van een planSphinx opgelosthad)de heerschappjafstond, tengeslacht uit de fàmilie der Bignoniaceën;
terwjl hj die later als voogd vanLe6damas het Onderscheidt zich door een z-deeligen,
weder aanvaardde (zie àntoonl, O:#è'
l
f,
:en afvallenden kelk,eenebuikige,trechtervorm ige
bloemkroon met eene ingesneden boven- en
Haemon)
Creool,afkomstigvanhetSpaanschewoord 3-spletigeontl.rlip,eneenekomkommerachtige
eriollo,beteekentin hetalgemeen iemand,die
in een of ander land gesproten is uiteen ras,
hetwelk aldaar niet tehtlis behoort. Zelfs
noemt men in Noord-Amerika een aldaar geboren Neger een Creool.Vool'
alechter geeft
men in de koloniën in Amerika, Afkika en
Azië den naam van Creolen aan hen, die

besvruchtmeteenevasteschaalenveleinmoes
gelegene zaden. H et omvat kleine boom en,

dicindewarmegewestenvanAmerika,groejen

en afw isselendebladerenenverspreidebloemen

dragen.DebelangrjkstesoortisC.Clt
jdeZ.
,

eene kalabasplant, die in Amerika en MTestIndië terhoogte van 7- 10 Ned.elgroeit en
aldaar uit Europésche Ouders gesproten zjn, groote?eironde,ofbolvormige vruchten heeft

hoewel zj in Brazilië den naam van Brasi- meteene middelljnvanomstreeks3Ne(
l.palm.
deïro: dragen. Zj onderscheiden zich naar Het m erg er van gebruiktm en tegen borst-
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kwalen,en van dehoutigeschalenvervaardigt onderscheidene ktlnstwerken te Rome,enPhi-

men lepels,yqpen enz.
Crescentln: (Gir0lam0), 00n beroemd
zangeren onderwjzerin dezangktlnst,werd
geboren te Urbania nabj Urbino in 1769,
genoot hetonderwjs van zjn vaderen van
œbelli,en trad weldl'a 0I
)alszangerin de
voornaamstestedenvanItalie,waarhjgrooten
roem inoogstte.Voortsvertoefdehj geruim en
tjd te Londen,daarnawederin zjn vaderland, toen teW eenen,Lissabon en eindeljk
te Parjs,waar Napoleon hem een jaargeld
verleende van 30000 francs en het H0fhem
met gunstbewjzen overlaadde.Daarna verwjderde hj zich van het Openbaretooneel
der kunst en leefde in stilte van 1813 t0t
1825 te Bologna, waarna Frans I hem benoemde t0t muziekmeester te Napels met
eene toelage van 120 ducaten in de maand.

Ji
z:IIIvan Spanjemetde stichting van het
Pantheonin hetEscuriaal.Nadathj ditv0ltooid had, werd hj t0t markiesverheven,
en hj ovyrleed trMadrid in 1660 of'1665.
Cresclmbenl (GiovanniMaria),een Italiaansch letterkundige en dichter,geboren te
Macerata den 9den October 1663,schreefreeds

alsknaap van 13jaarop deJezuïeten-school
hettretlrspelpDaris'',werd op zjn 15dejaal.
lid der Acade'mie en op zjn 16dedoctorin
deregten.Voorzjneverderevormingbezocht
hj Rome,behoorde er t0tdestichtersvan
deAcadêmiederArcadiërs,waarhjdennaam

dl'oeg van Alfesibeo Ctvïpen de waardigheid
van voorzitter bekleedde. Paus ClemensX I

benoemde hem t0tkanunnik,zoodathj zich
onbezorgd aalz de wetenschap k0n wjden.

Toen gemeldeAcadémievanJanL koningvan

Hj overleedaldaarin 1846.Zjneuitstekende Porttlgal? eenig grondbezit verkregen had,
bekwaamheid als onderwjzerin dezanykunst gaf zj ln een schotlwburg op den Janiculus
bljktuit zjn boek rRaccolta dieserclzjper den 9den September 1726deeersteOlympische
ilcanto(1811)''.
spelenter eerevandienVorst,endegedichten,
Crescentius is de naam van een aall- door Crescimbenibj die gelegenheld voorgedat
i
n
de
lod
e
zienljk Romeinsch geslacht,
lezen,vonden algemeenen bjval.Hj werd

e
euw onzerjaartelljngyroote goederen bezat
en w elks leden den tltel

vervolgenslid van de Orde der Jezuïeten,en

Engelenburg,doeh kw am om hetleven,toen

veel overeenkomst heeft met picrlnezuur en

van d'
t.
r (hertog) overleed den 8stenMaart1728.Zjnewerken
,
voerden.Van hen heeftzich JoltannesCkw ces- zjn flnderdentitelrlstoriadellavolgarpoesia''
fiff: of Creseentiu F'
f
//
wZ:ZIJJ'
II.
C in de geschie- in 6 deelen teRomeuitgegeven(1730-1731).
denis beroemd gemaakt doordien hj,onder Cresol, ook cresylzltuv of eresylltydroœyde
keizer OttoIII,geruimen tjd de alleenheer- Fenaamd en in 1854 door I'
airlis ontdekt,
schappj had te Rome.Met den titel van lseenedertalrjkeinsteenkolen-en houtteer
voor
ko
m
e
nde
zel
f
s
t
andi
ghe
den
; vooral vindt
XPatricius'' verzette hj zich tegen hetKeizerljk gezag. Nadekrooning van OttoIII men hetmetphenol(carbolzuur)inonderschei(996) werd hem weliswaarvergiFenisge- dtme soorten van creosot.llet is eene kleurschonken,doch toenhjeenOpstandaanvtlurde loozevloeistof,diebj 2010C.kookten,even
tegen paus GreyoriusL ruktendeKeizerljke als het carbolzuur,een Ontsmettendvermogen
troepen derwaarts. Nadat de stad bezw eken bezit.Avordthet metsall
leterzuurbehandeld,
was, verdedigde hj zich n0g lang ()p den dan gaat het over in trlnitrocrcsylzut
lr,dat
deze door de Duitschers bestoxmd werd (29 welks ammoniak-verbinding Onder de namen
April 998). De Romeinsche familie Rerlnpi victoria-oranje''of jauneanglais''alsverfstof
heeft den naam (/reseenzi bj den haren ge- in den llandelkomt,tel'
wjlhet,metcyaanvoegd
kalium behandeld,het(tresylpurperzuuropleCrescenzi. Onder dezen naam vermel- vert,welks kali-en am moniakzotztonderden

den wj:

naam van rgranaatbruin''bekend is.

ropa. Hj werd geboren in 1230 te Bologna,
bekleedde aldaarde betrekking van advocaat
en van bjzitter van den Podesta, verliet
wegens onrustige volksbewegingen zjne geboortestad, doorreisde Italië,keerde na vem
loop van 30 Jaal
-naarBologna,terllgtwerd

boren omstreeks -het jaa).
- 1557 en behoorde
tot.(le meestberoem de M ilanêscheschildersvan
dien tjd.Hj llad zielttevens geoefend in (
10
ltl
tterkunde fllz in de ridderljke kunsten,in

P ietro Creseenz,l ot' Petrltn de C'rds'cdzk/iï.s,
Crespi(GlovanniBattista),naarzjne geden grondlegger der landbouwkunde in Eu- boolteplaats ,,11 Cexano'' genaamd,werd ge-

de bouw kunst en in htlt beeldhouwen, en
stond te M ilaan aan het lloof't.
l der Acadêm ie.

er tot senator gekozen,en Ovel-leed In 1310. Ztjne stukkenhellbilnwelietsindrukwekkends,
Zjne belangrjke Opmerkingen over den land- maar tevens iets gekunstelds? en m en aanbouw verzameldellj in zjne popt
lsrul'aliunl schouwt dttvoornaam steindekerkenteMilaan
comm odortlm libri XII''
een der eerste en in deBrera.Hj overleed in 1633. Zjn
gedrukte werken.Het is in 1471teAugsburg zoolz Dtbn'llle,geborellin 1590,werd nietzoo
en vervolgens op ondexscheidtme plaatsellin beroemd als zjn vader,hoewelhj zieh d0ol'

het Latjn of in eene vertaling van (
1t,pers juistheid van teokening, tlof)r etln krachtig
gekom en.
Giovanni Wcf/zly/tt Creseenz'l, lnarkies (lella
Torre, een geleel'de, een sehilder en tevens

(toloriet (.,11 door eene sluaakvolle groepêring

onderscheidt.O0k hi
j is geklmsteld in zjne
voorstelling. M en vindt vnn 1le1n in de kerk

een beschermer del
.stthoone kunst.llj werd Santa X aria della Passione eene reeks van
geboren te Rome omstreeks het jaar 1595. lkaalje stllkkt
tn, alsllltàde goedtàfkeseo'si11
Zjn huis geleek Op eeno acadpmie.Paus (!entlkapolvall San Ellstol*gio.11tJoArol-ltà(!di11
Paullts F belastte hem met het toezigtop
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Creta! zie Candia.
Crethl en Plethi of'selterpreqters en loo-

zdr.
s noemde men de ljfwacht van koning
Danid1waaroverBenaja,dezoonvanJojada,
hetbevelvoerde.Als spreekwoord hebben die
beide woorden de beteekenis van een zaâm-

t
y'
rt
zt
z.
pfep troep (Jan Rap en zjn maat).
Cretlneau-loly (Jacques), een Fransch
schrjver, t0t de Ultramontanen behoorende,

.

Cretinism us, zie onder Cretins.
Cretius (Konstantinus),eenDuitsch schilder,geborenteBrieginSiléziëdenGdenJanuarj
1814,ontving zjne opleidingteBreslau,waar
hj de lessen bjwoondeaan detlniversiteiten
in het atelier werkte van den schilderKöni-q.
In 1833 bezochthj de Académiete Berlju,
waar hj zich onderdeleiding van professor
Waeltverder ontwikkelde.Eerstschilderdehj
eenige genresttlkles,doch methetBjbelsch

werd geboren den 23sten September 1803 te
Fontenay in de Vendée,volbragtna het v0l- tafereel nDe zonen van Jacob, hetbebloed
eindigen zjner studiën eene reisdoorItalië gewaad van Jozefterugbrengende'',behaalde
en Duitschland en gafdaarna gedichten uit, hj den eersten prjsder Académievoorhet
die niet zoozeer van poëtische verhevenheid historie-schilderen, waarna hj van 1839-

als van Christeljke regtzinnigheidgetuigen, 1842 Parjs en Romebezocht.In 1846 ging
zooals:rchantsromains(1826)''- gluesTrap- hj naar Constantinopel, om ervoor sultan
pistes (1823)''
, - en rlnspirationspoêtiqtles Abdoel-Mesjid onderscheidene portretten te
(1829)1'.NadeJulj-revolutlewashjredacteur schilderen, en na zi
jn terugkeer te Berljn
van leqitimistische dagbladen: vooral in het vervaardigde hj weder een aantalgenre-stukwestelhk gedeeltevanFrankrjk,enhjschreef ken. Bj voorkeur ontleenthj zjnestofaan
in dien geest onderscheidene geschiedkundige het volksleven in hetzuiden van Europa.In
w erken, zooals:pEpisodes des guerresde la 1859 schilderde hj voorFreistadteeneoOp',alsmede een historiestukrluodewjk
Vendée(1834):',- rllistoire desgénérauxet standing'
des chefs vendéens (1838)''
,- en mllistoire XIV en Afancini''.Voortsbehaaldehjgrooten
de la Vendêe militaire (1840-1841,4dln, roem door eene schilderj,eentooneeluithet
2deuitgave 1843)''.Voortszjnonderscheidene leven vandenGrooten Keurvorstvoorstellende,
andere werken doorhem uitgegeven,zooals: en door rcromwell in eene vergadering van
Histoire des traitôs de 1815 et deleurexécu- Independenten.''In 1868leverdehjrGevangen
tion (1842)'',- rHistoireréligieuse,politique cavaliers vôôr Cromwell'' een echtdl-amatisch
etlittérairedela compagnie deJesus(1844- stuk.lToor de ridderzaalvan de orde der J01846, 6 d1n)'', .
-+- nLe Pape Clpment XIV hannieten in Sonnenburgschilderdehtl3stuk(1853)'' - mscènes d'Italie et de Vendêe ken,en vooralvond zjn rLodewjk XIV,in
(1835)''- en rlu'Egliseromaineenfacedela het Parlement het woord rlz'étatc'estm0i!'
rêvolutiqn (1859,2dln)''
.
uitsprekende''grootenbjval.Menzegtvanhem,
Cretlns,vanhetRomaanscheeretina(crea- dathj naarhetidealestreeftzonderdenatuur
tuurot'ongelukkig schepsel)noemtmenmen- geweld aan te doen.
schen, die wegensmisvonning van ligchaam
Creusa, de dochter van Priamtlts en van
en beperktheid van geestvermogen diep tebe- Heeltba, was de gemalin van Aenlas en de

klagen zjn enin debergstreken van Europa moeder van Aseanins. Bj het verlaten van
worden aangetrofen. M eestal ishtm schedel Trole geraakte zj verwjderd van haren echtte klein, te laag of platgedrukt,zoodat de genoot:wien zj in den droom verscheen,om
hersenen zich nietbehoorljk hebben ontwik- hem ztln toekomstig lottevoorspellen.
keld,terwjlhetligchaam kleinenveelaldoor Creuse (De)isde naam eenerrivier,die
een kropgezwelen doorkromm e beenen ont- t
er lengtevan 32 geogr.mjlhetbinnenland
sierd is.Deedele aanler van den mensch is van Frankrjk besproelt.Zj ontspringtin het
er dom. onnoozelheid (idlotismus) vervangen. evenzoo genoemde departement bj hetdorp
Zulke ongelukkigenverheFen zich weinig b0- Crozeten noordenvandenXont-odotlze(1400
ven de dleren. De oorzaak dierkwaalis n0g Ned. el hoog), vloejt noordwestwaarts over
altjd eeneverborgenheid;somtjdsontwikkelt Felletin,Aubusson en Ahun,stuw thare wazj zich reedsindevroegstekindsheid,somtjds teren voort ondel'den viadud (57 Ned.el
eerst na verloop van eenigeJaren,en de cre- hoog) van den spoorweg tusschen Montluçon
tins kunnen een ouderdom van 50Jaarberei- en Limoges, spoedt zich langs Fresselinest
ken.Kan men de kinderen,die daardoorwor- doorsnjdt,door de Kleine Creuseversterkt,
den aangetast, aanstonds uitde dalen in de

het departement Indre,scheidtdedepartemen-

frissche bergluchtbrengen,dan isn0gdikwjls ten Vienne en Indre-Loire en stortzichbenereddingmogeljk.Trouwensopplaatsen,hooger den La-Hayeuitin deVienne,eenezj-rivier

dan 1000 Ned. el,ontstaat geen cl*etinismus. Van de Loire. Slechts over de laatste geogr.
Men meent, dat dit laatste vooralbevorderd mjliszj bevaarbaal'
.
wordt door de vochtige luclltin donkeredalen,
Het departement 0rdf
,
f,
:d,t0t de armoedigste
(1oor slecht drinkwater,eene gebrekkige voe- van Frankrjk behoorende,grenstaandededing,onzindeljkheidenz.,daardeondervinding partementen Indre et Cher,Allier en Puy de
leert, dat het bj toenemende welvaart en Dôme,Corrèze en Haute Vienne;het telt op

verbetering van den bodem aanmerkeljk verluindert.Hetcretinisnzusinden erçsten graad
is onyeneesljk,doch menheefthleren daar
inrigtlngen, om de cretins, dieaan een geringeren graad dier ziekte ljden,t0t ntlttlge
leden der maatschappj te vormen.

1012/s D geogr.mjlruim 270000inwoners,

en is metlagegraniet-enhetw elketensbedektj

terwjlmen er hier en daar eenigekoepelvormige hoogten (Ptlys) aantreft, die met de
basaltvormingen op eene vulkanische w erking
wtjzen. T0t detalrjkeriviertlesbehoorcn er
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de Cher,de Tarde,de Gartempe en de Tau- dat,
hj hethad aanvaard,en bleefte Heidel-

r
ion. Kt
lnstmatige waterweqen zoelkdt,me
n er berg?waarhjgedurendeeenereeksvanJarende
te vergeefs,- het klimaatlserkot
vochtig studle der oude letterkunde ongemeen bevor-

en Onbestendigjen de bodem overhet geheel derde, in 1845 zjne betrekking nederlegde
nietzeer vruchtbaar.Men verbotlwt errogge, en den 16den Februarj 1858 alsgeheimraad
haver, boekweit en aardappels,veelappels, en gcomthur'' der orde van den Zâhringer

kersen,noten en kastanjes,maarerzjngeene Leeuw overleed.T0tzjne belangrjkste werwjngaarden.De voormaligebosschen zjn er ken behooren:nsymbolik tmd Mythologieder
veelaldoor weiden vervangen,en dezebevor- alten Völkel',besondersdel-Griechen (1810deren er de veeteelt.De grondlevertervoorts 1812,4dln,metvervolgvanM one1820- 1823,

antimonium ensteenkolen.Handelennjverheid 6 dln,3deuitgave 1837,4 d1n)'',een werk,
zjn ervan weinig belangten deingezetenen datveeltoejuiching,maarookonderscheidene
trekken gedurende 9 maandenbj dtlizenden bestrjders vond?- eene uitgave derpopera
als arbeiders naar elders,om indenwinterhet omnia''vanPlotInlts(3dln):- eneeneuitgave
ztlur gew onnen geldte huiste verteren.H etis van onderscheidene geschriftenvanCieero(met
verdeeld ln 4 arrondissementenenheeftGuéret aMbser). Voorts schreef hj: aDiehistorische
t0thoofdstad.

Kunst der Griechen in ihrer Entstehung und

Creutz (GustaafPhilipytls,graafvan),een Fortbildung (1803en 1845)'',- nEpochender

Zweedsch dichter,de spnut van een aanzien- Griechische Literaturgeschichte (1802)'',enz.,
ljk geslacht en geborenin Finland in 1729, benevens eene autobiographie onder den titel
schepte er vermaak in,om indeeenzaamheid Ausdem LebeneinesaltenProfessors(1848):'
.
van het landleven zich aan de dichtkunstte
Creuzot(Le),eenestadentevenseenmiddel-

wjden.Niettemin behoordehj t0tdenkleinen puntvanfabrieknjverheid,ligtinhetFransche
kring, waal-in Louisa f/'lri/rtz,later koningin
van Zweden,de vaderlandsche taal-enlettel-kunde beoefende,en t0t den dichterbond,die
zich rondom de Hel
-derin van het Noorden

departement Saône-luoire in eene bergachtige

streek,3geogr.mj1tenzuidoostenvanAt
ltun.
W egensdebelangrjke steenkolen-enjzermjnen van hal
-en omtrek bestonden er teeds in

(mevrouw van .
N'
pr&l/ycAfl'vereenigde.Zjn 1777jzersmelterjen,jzer-engeschutgieterjen
Atis0ch Camilla (1761)''
,eenherdersdichtin en eene voortreffeljkekristalfabriek.Een en
5 zangen: i3 keurig van taal,en hj werkte ander is echter in deze eeuw aanmerkeljk
niet weinlg mede, om de Zweedsche poëzie tlitgebreid, zoodat de stad meer dan 16000
van de kluisters der Fransche vormen te be- inwoners telt, - vooralten gevolge van de
vrjden.In 1763ginghjalsgezantnaarMadrid fàbrieken, die er in 1837 door k%ehmeider:Op

en vervolgens naar ParjB,waarhj in 1783 hetlaatstvan hettweedeKeizerrjkvoorzltter
met Franklin een handelstractaat t0t stand van het MTetgevend Ligchaam ,zjn gesticht.
bragttusschen Zweden en de VexeenigdeSta- Daarvoorleveren10steenkolenmjnenJaarljks
ten. Kort daarna benoemde de K oning hem 22/
,millioen Ned.mudsteenkolenzen20h004totm inister van Buitenlandsche Zaken en t0t ovens 50 millioen Ned.pond gletjzer.U1t
ee
ne
w erkplaats voor m achinenbotlw ,waarin
kanselier deruniversiteitteUpsala,doch hj
overleed in 1785.Bovengemeld gedicht is met Q0 groote stoomw erktuigen den arbeid bevom
een lo-talandere in 1795 en opnieuw in 1812 deren,komen jaarljks 110 treintl.
ekkel
'sen
in hetlicht verschenen.
stoommachines. Een afzonderljke spoorweg
Creuz (Friedrich Karl Kasimir, vrjheel' verbindterdefabrieksgebouwenmethetkanaal

von),een Duitschdichter,geborenteHomburg van Charollois, en er zjn 6100 werklieden
vor der Höhe den 24stenNovember1724,w erd bezig. Er bestaateene industrie-school,waar
xeeds op zllarigen leeftjd wegens zjne uit- 2000arbeiderskinderenonderwjsontvangentstekende bekwaamheid t0thofraadteH om btlrg
benoem d. In een geschil tusschen H omburg

voorts heett men er eene ziekenbus, eene
spaarkas enz.Kortvöör den D uitsch-pruissi-

en Hessen-Darmstadt legde hj zooveeljver schen oorlog zjn er ernstige ongeregeldheden
aan den dag,dathj in 1755 t0t vestingstrat' onder de arbeiders uitgebroken en metgeweld

veroordeeld w erd. D aarentegen benoemde de t0t stilstand gebragt.
w eduw e van denLandgraafhem t0tstaatsraad,
Crichton (James), de .
/ezt
pop,
ddrdz
/t
-t
ztv-

de Acadêmie te Berltjn t0tlid,en de Keizer
tot rjkshofraad. Hj overleed reeds den 6den
September 1770.Tot zgnegedichtenbehooren:
,?Die Gr:ber (1760)''!- poden undandere

diye bjgenaamd, een Engelsch geleerde, geboxen in Schotland in 1560,wastegeljk met

prins Jaeobns door Bnoltanan opyevoed en
schreefen sprak op zjn20steJaarnletminder

Gedichte, auch klelne prosaische Auf.sstze dan Q0 talen, bespeelde verschillende instrtl(1;G9,2 dlnl'' en zjn treurspelrDel-ster- menten en onderscheidde zich daarenboven in

bendeSeneca (1754)''.
alleridderljke oefeningen.TeParjsnoodigde
Creuzer(GeorgFriedrich),eendergeleerd- hj allen uit,om in talen en Overonderwerste en schranderste taal-en Oudheidkundigen, pen naar believen m et hem te redetwisten,
w erd geboren te M arburg den loden M aart en te Navarra, Rome, Venetië en Padua be1771, studeerde aldaar en te Jena,vertoefde haalde hj daarin de zegepraal. Te Mantua

eenigen tjd in de W etterau en te Leipzig, dooddehj den meestgevreesdenkampvechter
wexd achtereenvolgenshoogleeraar teMarburg in een tweestrjd,waarna de Hertog hem t0t
en te Leipzig, aanvaardde in 1809 Op a'
an- Opvoedervan zjn zoon benoemde,dochjuist
dlingenvanW '
i
/
'ffezàlcc/leenberoepnaarlueiden, door dezen werd hj in Julj 1583 op eene
doch wees het ook w eder van de hand vôör verraderljkewjzeom hetleven gobragt.
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CRICKET-SPEL- CRIMMITSCHAU.

Cricket-spel(Het),een spel,datin'En- in de gevechten btiDreux,Jarnac en Mon-

geland sterk ln zwang is en ook in 0ns Va- contour, en als Maltéser ridder woonde hj
derland veld begint te winnen, wordt door den 00rl0gtegen de Turken bj.Hj hadgeen
2 partjen,iedervan 11personengespeeldmet deel aan de grawelen der Bloedbruiloft, en
een bal, die uit marokjn-leer bestaat, met toen Hendrik III hem in 1587 na den slag
katoen gevuld. De kolfis een stokt die aan bj CoutrasOpdroeg om den hertog ran G'
Mide
het benedeneinde een sleuf ofgoot heeft,om om het leven te brengen,weeshj dien last
daarmede den bal te kunnen opnemen en metafschuw van dehand.Hj waseen R'riend
voortslingeren.Voorts heeftmen op het gras- en raadsman van Hendrik JF,verliet na den
plyin:waarhetspelgeschiedt,Onderscheidene slag van Ivry het oorlogstooneel, om het
gr%eketsa. elk van deze bestaat uit 3 stokken eerstweder te betreden,toen deKoning zich

ter lgngte van 3 Ned.palm en zoo digtnaast metEngeland en NederlandtegenSpanjeverelkaar in den grond gestoken,dat de ba1er

bond, en overleed te Avignon den zden De-

moejeljk door kan rollen. De wickets zjn cember 1615.
I'
ranLoh FJJfZ de .
StTIJ:,
: lerton,ten wiens
22schredenvan elkanderverwjderd.Opieder
wicket liggen 2 horizontale, losse staafjes, gtlnste Crillon in 1725 door een bulvan .Be-

bails genaamd, en vöör ieder wicketbevindt zldtfïcf'
y,
x XIII t0t een hertogdom verheven
zich eene ruimte (poppln.q crdtzt
sd) van 0n- werd. - Lolzis', de tweede hertog van dien
geveer 1 Ned.el, waaruit een met een kolf naam ,schitterde doorzjnekrjgskundige tagewapende speler ofbdter zich nid verwj- lenten en maakte zich voorts bekend door

deren mag. Nu poogt de eene partj haren zjne pMémoires (1791)''. Hj was in 1718
bal zoodanig met een wicketin aanraking te geboren, woonde in Italië, Duitschland en
brengen, dat een der bails of beideer afval- Spanlevele veldslagen bj,enoverleedin1796

len. Gelukt dat niet dooxdien de ba1 wordt te Madrid alskapitein-generaalvan Valencia
weggeslagen doorden vöôrhetwicketstaanden en Murda.
speler, dan poogt deze,voordat de baldool
,
FranLois FJDZ Dorotltea de .Pt
4/ld,
ylertonj
devjandeljkespelersteruygeworpenenweder hertog van Crilltlz?,,tweeden zoon van laatst-

in het spel gebragt is,ln dien tjd eenige genoemde,geboren te Parjsi: 1748.Hjwas
malen naarhetnaastewicketenvandaarterug prins van Frankrjk en luitenant-generaal,
te loopen, en naar hetaantaldier loopen of werd benoemd tot hertog van .po'
lf
:'
?
zr.
:,en
o#
r'
ttnsw ordthetspelberekend.Hetis duszaak Overleed den zosten Januarj 1827.
van laatstgenoemden speler:om den bal zoo

M arie Glrard .rt/f.fï.
çFJJCZRodriyuedeW IKM:.V

snelenvermogeljkwegtesllngeren,teneinde Berton,hertog'va'n Crillt)zlen tevensvanM ahon,
tjd te winnen vpor een groot aantal r'
ttns, oudsten zoon van den voorgaande.Hj werd
terwjlhj,die den ba1aanbrengt,zjn best geboren den 13den December 1784, nam in
moet doen,Om dien met groote behendigheid 1814dienstbjdeljfwachtvanLodewI
jkX T'
rffft
langs den bewaker heen naar hetwickette en woonde in 1823 den Spaanschen veldtogt
drjven,zoodatdebailserafvallen.Intusschen bj.Na den dood zjnsvadersonderscheidde
wordt het ook wel door kleiner aantalper- hj zich in de Kamer der Pairs door zjne
sonen en op andere wjze gespeeld.Een en gematigdheid, streed voorde erfeltjke waam
ander is in Engeland aan van ouds geëerbie- digheidderPairs,enlegdeeenloFeljkenjver
digde reglementen gebonden, en men heeftbj voor staatsaangelegenheden aan den dag.
zoodanig speleen scheidsregter(wnpirej,die LoltlsA tvi:FJJCZ Prosper deBalbes.& rftp;,
tegen alle overtret
lingen waakt en b!jversehil markies ran Crilîpoz, een broeder van den
van qevoelen eenebeslissendeuitspraak doet. voprgaande.Hj werd geboren te Parjsden
Crlllon is de naam van ecne aanzienljke 3lstenJulj 1784, woonde dc veldtogten bj
Fransche fàm ilie, arkomstig van het otlde gedurende heteerste Ke:zexrjk:zag zich na
Piém ontésche geslacht Balbes,hetw elk in dc de Restauratie geplaatst bj de Koninkljke
15de eeuw zitth in Franl
trjk vestigde. Van garde, en wprd in 1825 t0t veldmaarschalk
hare leden noemen wj:
benoemd,terwjlhtiin 1830zitting nam a1s
Loui.gde Balbes de W:r/ozlde Cg'
illoyt,bi
jge- pairdesrjks.
zlaamd le .frtltle.Hj verkreeg van zjn grootLouls xd.zk,ïoiz/:Fg'tx3?çtliy de Paulede Crllltpz),
vader eene geringe bezitting,Crillon genaam d hertogranJTtzity
o?,grandevan Spanje en den
en in het departement Vaucltlse gelegen,en derden zoon van bovenvcrmelden hertog van
maakte zich zöf; beroemd, dat d(? gehcell) M ahon.11j werd geboren in 1775,tradreeds
familie den naam Crillon aannam. Hj wel't
l vroeg in Spaansche dienst, vervolgensin die
geboren in 1541 te Murs in Provence,was van Joseplt .rtlpcwtzj'/e, zag zich na de Res-

bestemd om zich bj deorde del'riddersvan tauratie uitSpanleverbannen en'nam dewjk
Xalta te vocgtan (?n onderschcidde zich cloor naarFrankrjk,waarhja1sluitenant-generaal
zi
jn i
jver :-001.
*de wetenschap.OnderI'
rans den 15denJanuarj 1832 overleed.
ran -lb/ltt'
rl'
z?.ç:zl, hertog van G'
I/J::, oefende

Crim m itschau, eene stad in hetkoning-

hj zich in dekrjgsdicnst(,nopzjn 16dejaar
werd hj voor een volleerd krjgsmnu gehotlden.Grooten roem behaalde lttj bj de belegering van Calais (1558) pn bj de verovering
van Guines, waarna hem groote kerkt
lli
jke
inkom sten w erden toegeweznn.A1saanllanger
van het Ilot'strctld ht
J tegen dt)llugenotell

rjk Saksen,van dePleiszedoorsneden en aan

den spoorwog gelegen,teltOngcveer13000inw oners,doch is merkwaardig wegens dever-

bazende ontwikkeling haxer tàbrieknjverhttid.
Deze bepaalt zich hoofdzakeljk t0t de ver-

vaardigillg van wollen en katotanen garens en
gew evtkn stoffftll.Rtpt'ds in 1865 bevonden e1'
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zich omstreeks 60 stoomwerktuigen,en in de

705

Crisis of besllssin.q is de naam ,die men

gezamenljke fàbriekgebouwen werken meer ill de geneeskunde van otlds heeft gebruikt,
dan 4000 arbeiders. MTolle1 garens worden om de gunstige wending eener ziekte aan te
van daart0teenJaarljkst!
h bedragvan25000 duiden,wanneer die plotseljk plaats heeft,
tolcentenaars door geheel Europa verzonden. terwjlmen eenelangzame neiging t0therstel
Crinâgoras,een puntdichteruitMitylene, lysis noemt.Men heeftweleerdaaroverhoogst
bevond zich te Rome in den tjd vanA'
tqnstl
ts. zonderlinge gevoelens gekoesterd: m en beEen 50-talpuntdichten isvan hem bewaardge- schouwde nameljk eeneziektealseenwezen,
blevenenqeeftgettligenisvanzjnegeestigheid. dat bj het toenemen der ongesteldheid de
Crinollne is de naa'
m van eene paardeha- overhandhadinhetligchaam ,terwjldecrisis
ren stof, waarvan men zakken vervaardigt,
0n tevens die van een dames-onderrok m et
stalen banden, bestem d om de bovenkleeding
uitte spannen.Dezucht,om zich een grooten
omvang te geven) schjnt van ouds bj het
sehoone geslacht te heerschen.Men kentimmers de hoepelrokken van onze Overgroot-

werd aangemerkt als een teeken, dat de gezondheid de ziekte Overwonnen had. Vooral
hechtte men veelgewigt aan de critische uitscheidingen, zooals na koortsen eene donker

gekleurdeuxine,waartlitbj deafkoelingeen

overvloedig bezinksel neêrsloeg?eene warme
en aanhoudende uitwaseming der huid enz.
moeders, welke wederom afkomstiq waren Men beschouwde een en anderalsde oorzaak
van de vertnqalles of'rertuyadins, dle in de van het wjken der ziekte?terwjlhetlater

16deeeuw ui
ï Spanjein Frankl
sk werdenin- gebleken is,dat die verschjnselen gevolgen

gevoerd.Men zieterdeaanzienljkevrouwen
van R'
tbensmedegekleed,enhoewelzjOnder
Lodetvi
jk XlV in onbruik geraakten,kwamen
zj in den laatsten tjd van zjne regéring
Onder den naam vanqaniers(manden)weder

zjn der herstelling.Bj vele ongesteldheden

iets te Z0gg0n.

len een algemeen vooroordeel. Als crltische
dagen w erden de ide,14de,zlsteen 28stedag
aangemerkt,en 0ok welde 9de,lldeen l7de.
D e 4de dag? meende m en,w ees doortoene-

is de stofwisseling gestoord,zoodathare ()n-

bruikbareuitwerpselen nietvoldoendeverwjderd wol.den, en dit geschiedt alzoo in sterk
verhoogde mate, zoodra,de ongesteldheid,de

in zwang. Deze Ontwlkkelden zich t0t hoe- oorzaak dierstoornis,verdwjnt.Decritische
pelrokken (1730),werden onderLodelvl
jk XF uitscheidingen ztjn dusnatuurljkewerkingen
afgeschaft,doch kwamen Onder M arie zïzd/pi- van het ligchaam sgestel, die uit de gunstige
nette wederte voorschjn.Daarnaverschenen wending van den toestand voortvloejen. s, doch deze werden weldra Bj deleerdercrisisbehoortOokdiedercride eltls de .rcrï.
door de crinolines V01*
Vang011, die in onze tisehe t/tz-t/ds. Ht
k
ppoeratesverkondigde reeds,
dagen hareheerschappj aan detournuresheb- dat somm ige ziekten Op bepaalde dagen aan
ben afgestaan.MTj achten hetOverbodig)van eenecrisisonderworpen zjnqditisdoor Gade onnatuurljkheid en leeljkheid diermodes J:sff:bevestigd,en zelfsnu n0g isdatgevoe-

Crinum L.isde naam van een plantengeslachtuit de familie der Amaryllideënqhet0nderscheidtzich d001'eene veelbloemigebloemscheedet een regelmatig, G-deelig bloemdek
met eene buis, en achterwaalrts gebogene,

mendehevigheidderverschjnselenOpdekomst

dercrisis op den iden dag?en heette dienten-

'
r(aanwjsdag).O0k de 7de,
in de keelderbuisvastyehechtemeeldraden. gevolge dies l#:.
Hetomvatbolgewassen mtOost-lndië,China, 9de en llde dag konden dies indices w ezen.
Ztlid-Afrika,en Zuid-Amel
-ika met pz
-achtige, De tussohenliggende dagen droegen den naam
geurige bloemen,en teltomstreeks 60soorten, van dies tl
tfc'
lfi (ledige dagen). 0p den dag
van welke onderscheidene als sierplanten w or- vfpör dien del' crisis verwachtte men steeds
den gekweekt.De prachtigstesoortis C.ama- heviger ziekteverschjnselen, en deze veroorN!6 Don., in Oost-lndië, vooralaan de kust zaaktenbj eeneongunstigewendingderziekte

van Coromandel,groejend,met eenrolronden

den dood Juist op den dag der crisis.Aldie
zaken behooren thans t0t de geschiedenis der
alle kanten uitgespreide, ljn-lancetvormige geneeskunde, daal'geen wetenschappelgk gebladeren, die 1 Ned. el lang zjn, en een neesheer e1-eenige w aarde aan hecht.
even langen steng meteen rjk voorzienbloemCrispijn is de l'13.a'm van eene komieke
scherm ,terwtjl de geurige bloemdekken uit 1-01van het Fransche tooncel, doorgaans die
een donkerroode buis en witte, van buiten van een bediende,die door ztine loosheid de
roode ot'roodgestreeptelobbenbestaan.Voorts bedoelingen van zjn meester bevordert Ofze
heeftmen C.asiaticltmL.inBengalenmetrjke dool'zjne Onnoozelheid verjdelt.Die 1
.01is
b0l ter lengte van ruim 3 Ned.palm ,naar

bloemschermen en witte,welriekende bloem- het eerst dool* den Fransohen tooneelspelel'
dekken, 0.BroltssonetiW:Z'J.in Siôrra Tueone Poisson ingevoerd. Crispî
jn isin het zwart
en Gl
linêa, desgeljks met witte bloemen en gekleed,evelz a1s SeapIn, doch Onderscheidt
l-ood-gestreepte lobben, - 0.zeylanieum .fZ, zich van dezen d001'hooge slobkousen,een
waarvan de bollen i1
z China el1Cochinchina breeden ledoren gol-del, Ava3l*aan een degen
alseenkrachtigdiuretieum wordengebruikt,
is vastgemaakt, dool- eene naallW o zwarte
C. oapense Herb. met licht-l*oode bloemscher- kap en een zeer korten Spaanschen mantel.
men, desierljke C.seabr'
l
tm A
svzz?S.uitBra- Omdat Poisson stam elde, leed Ook Crispj;n
zilië een tle Azorische eilalzden metzeerwel- veelal aa13 dat gebrek. Deze r01bloeide van
l'iekendebloem en,voorzien vaneenegekrom de, 1677 t0t1780.
gl'oenachtig-witte buis enz.Aldie soortenver- een
Cr
aiasnpi
zie
nus,
nljk Ro
eeme
ni
he
ns
ic
li
h
ge en naartelaar,uit
geslachtgesproten,
eischen eene w arme kas en veel zorg.
45
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nam metzjnbroederCrispinianu8inhetmidden het 00g vestiren enz. De historiscl
tec'
rifiek
der 3deeeuw de wjk naarGallië,waarhj onderzoekt oflets geschied is,en ofhet z6ö
zich te Soissons als schoenmaker vestigde, geschied is a1s verhaald wordt,- de '
tvjishet Christendom verkondigde en zich door .geed.ge eritiek Of iets waarheid kan heeten
zjne weldadigheid onderscheidde. Men ver- volgens de wetten derrede,en zj bepaalt,
haaltvan hem,dathj hetledergingstelenj h0e iets van hetaesthetisch ofvan het zedeom daarvan schoenen te maken voordearmen. ljk standpunt moet beoordeeld Nvorden.l)e
Met zjn broederstierfhj den marteldood in '
tvetensehappell
jke, zedelI
jkeen k'tbnsteritiek zjn
287.Htln gedenkdag valtopden 25stenOctober. derhalve ln de wjsgeerigebesloten.Bj het
Crispus, de oudste zoon van Constantj;n beoordeelen van wetenschappeljke werken
de Gvoote en van M amertina,genoothet 0n- dient men te vragen naar deJuistheid der
derwjs van den welsprekenden LaetantiIœ, inyestelde onderzoekingen en naar(1ewaaren werd op t7jarigen leeftjdalsCaesarmet held der verkregene tlitkomsten. De kunsthet bestuur van Gallië bekleed.In den twee- critiek beslist,ofeenig kunstgewrochtbeantden 00rl0g tusschen zjn vaderendiensmede- w oordt aan hetaesthetisch ideaal,of hetin

keizer Iytcini'
t
bsbezorgdehjaaneerstgenoemde
deoverwinning.Constantj;nsloeghem nadien
tjd metargwaan gade,liethem in 326naar
Polen in Istriëbrengen,en zorgde dathj er

een onberispeljken vorm eene schoone gedachte bevat. De zedeljkecritiek meetmet
den mâatstafderzedeljkebeginselen '
smenschen gevoelens en daden en bepaalt,Ofdeze

door vergif ot'door het zwaard om hetleven
kwam .
Criterium of kenmck is datgene,Nvaarnaarmaen eene zaak beoordeelt.llaardoorsaoet
de waarheid erkend worden.Van ouds is er
strjd gevoerd over het criterium der Waarheid:vooraltoen men begon te twisten over

goed ofslechtzjn.
Bj uitnemendheid geeftmen den naam van

subjectieveen objedieve meeningen.De Stoïcjnen en Epicuristen kozen de tegenovergestelde criteria, en de Scepticivonden juist
daarin voedsel voor hunne twjfelzucht.In
lateren tjd heeft Kantaangewezen, dater
geen algem een stoFeljk criterium derwaap

de bedorvene, vervalschteOfingelaschteplaatsen aanwjst, en ten slotte zulke werken

critiek aan de phâloloyisel
te, die zich bezig
houdtmet eene beoordeeling van de geschriften der otlden, de echtheid dier geschriften

en den bloeitjd der schrjversopspoort,en
vool'
aldejuistheid van den tekstonderzoekt,
zooveelmogeljk in hrnoorspronkeljken toestand herstelt.Iets dergeljksmetbetrekking
t0t de kunstgewrochten der Oudheid noemt
men de areltaeoloyisehe crïfïdk. Voorts heeft

n de conjednralecriflk,diezich bejvert,
hei
C
drlltehm
staaum
t. L.is de naam van een plan- me
om door schrandere gissingenbedorveneplaattengeslacht uitde familie der Schermbloemi- sen teherstellen.- Reedsbj de oudeGriegen (Umbelliferae);hetonderscheidtzichdoor ken was de historisch-philologische critiek
zamengestelde,half-bolvormigebloemschermen bekend, vooral metbetrekking t0t de dichtmet een veelbladig omwindsel,door witte, werken van Rbmer'us, en in het oefenen van
ronde,omgekiuldebloembladenendooreironde, critiek onderscheidden zich in die dagen Ze?4,s,Aristôpltanes van Byzantium endiens
s-ribbige vruchten. Het bevat slechts ééne zlodtpf'
soort,nameljk C.maritim'
tt
m L.,een eenig- leerling Ari8tarchys.Van deGriekenwerddie
zins heesterachtig gew as aan de kustvan de ktlnst Overgenomen door de Rom einen;doch
Middellandsche en Zwarte Zee en van den voornameljk degeleerden vannieuwerentjd,

Atlantischen Oceaan.Zj heefteen spilvormigen, langen, gedraaiden, vertakten wortel,
een ronden, weinig vertakten, grjsachtiggroenen'
,nabjdenwortelhoutigenstengel,dub-

zooals Bentley, Wov',A'
dz'
zztzzls, Cobetenz.,

schermen,en stroo-gele vruchten.Zj behoort
t0tdekustplanten,diet0thetverkrjgenvan
soda verbrand worden.
Critiek (De)t een woordvan Griekschen

gebroeders Grimm, Graf'
,Wepdcke, Haupt,
Waekernzqel, Jonekbloet, T'
Qrdni.
s, Leendertz
enz.haal
'hebben aangewend bj de uitgave

m ede de w etenschap,die daarvoor regelsaan
de hand geeft.De critiek kan zich uitstrekken t0t de daden der menschen,t0tde gew rochten van kunst en w etenschap,ent0tgezindheden en bedoelingen,voor zoover deze
geopenbaard worden.H etstandpunt,vanw aar

goedshebben geleverd.

hebben op dat gebied veelvoortreFeljks geleverd. Anderen hebben de critiek toegepast
op de boeken des Bjbels,en daarop hebben

bel-gevinde, aan den top met een stekelge- inzonderheid de godgeleerden der Tiibinger
wapende bladeren, groenachtig-gele bloem- schoolzich toegelegd,terwjl mannen alsde

van middeleellwsche of nieuwere geschriflen.

oorsprong, is in deeersteylaatshetbeoor- Onder de beoetbnaars der aesthetische critiek
deelend onderzoek van eenlge zaak,voorts bekleedt Lessiny eene eerste plaats,terwjl
de kunst om zulk een oordeel te vellen,als- ook de gebroeders Sakqelop datgebiedveel

men critiek Oefent,kan zeerversehillendzjn.
Men kan vraçen of iets in wjsgeerigen of
historischen z1n w aarheid behelst, - m en
kan den maatstaf van het schoone of ook

dien van hetzedeljk-goedegebruiken,- men

kan op een enkelpunt van eenig onderwerp

Crivelli (Carlo),een beroemd Italiaanstth

schilder en een van de beste meesters der

15deeeuw ,waseen tjdgenootvan Vivarin'
l.
Men vindt zjne stukken te Ascoli,in het
Brera te Milaan, in hetXtlséum teBerljn
en elders.Zj bestaan vooraluitzeerbevalligelandschagpen op paneel.O0kzjnefigtlren
zqn zeer fraal.Vele van ztlnestukkendragen
hetJaartal1411,en hj iszeeroudgeworden.
Crocus is de naam van een plantenge-

slacht uit de fam ilie der Irideën;het ondcr-
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scheidtzich dool-een diep ingesneden,regel- zedaarna weder op regelmatigeafstanden van
matig?G-deelig bloemdek,hetwelk doorgaans elkaâr in vruchtbare aarde te plaatsen.Zj
met traaje klellren is getogid. Het aantal moeten tegen vorst beveiligd worden.
meeldraden bedraagt 3,dat derstempelseven
Croeser (Jac0b Hendrik),eenverdienste-

zooveel,en deze zjn ttlitvormig gevot
lwen. ljk Nederlandsch geneesktlndigeywerd geboDe b0lis met drooge vliezen bekleed,en de

ljnvormige bladeren zjn aan deranden 0mgeknlld en door dtmne scheedenOmgeven.De
belangrjkste soort is C.k
%atimbsL.:dieden
saAaan oplevert.Deze plant j'
l*
oelt in het
Oosten in hetwild,doch wordtlnOostenrjk,
Bohemen, Tyrol, W allis, Italië, Engeland

rente Graveden 24stenSeytember1691,studeerde te Leiden en werd ln1124hoogleeraar
ill de genees- en kruidkunde aan de hooge-

stt
hoolteGroningen, waal
'hj den 13denJanual'
j 1753overleed.HjschreefzDethoracis
vulneribus(1716)'' 0nZ.

Croesus, koninj van Lydië,aanvaardde

en Spanje onderde kweekplanten gerekend. den troon in 560 vöor Chr.,maakte de GrieZj vereischteen warm klimaateneenvrtlcht- ken in Klein-Aziësehatpligtigenstrektezjne
baren bodem en wilzeer goed wassen w aar heersehappj uit t0t aan de Halys.Onmetedewjnstok zoete vrtlchtendraagt.Desaflkaan ljke rjkdommen stapelde hj Op in zjne
w ordt in plantages verbotlwd en is er een

hootklstad Sardes. Men verhaalt, dat Rolon

gewas,hetwelk eenigejarendenzelfdengrond hem aldaar bezochten na hetbezigtigen dier
beslaat, maar daarna (lok Jareu lang door schatten tegen 'sKonings verwachting verandere gew assen w ordtvervangen.Debloem - klaarde,dat hj zekeren Tellus, een onbestelen met de bloemen komen in September kenden Athener, alsmede de beide broeders
en Oetober te voorschjn, en elken morgen Cleobls en Biton gelukkiger achtte dan hem ?
begeeftmen' zich demvaarts ol
u zeteOogsten. daar niemand gelukkig kan genoemd w orden
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D e bloem en worden daarna op lakens en
m atten in een koel vertrek tlitgespreid?om

vôôrzjn dood.In een oorlogtegendePerzen
werd weldra zjnehoofdstad na eenebelege-

ring van 14 dagen (1001- Cyr'tbsveroverdten
hj zelfgevangen genonAoll en t0tden brandstapelveroordeeld.Toen ll!jop hetpuntwas
Val'
l te sterven, heri
nnerde hj zich de uitspraak van den Griekschen wjsgeeren riep
uit rO Solon,Solon!'' Cyrns verlangde verklaring van dat wooxd,en toen dezegeyeven

was, schonk hj den Koning vergiFenls en
nam hem Op in den kring zjner vrienden.
Croiset (Arnoldus),een verdiensteljk Nederlandsch genie-oëciez' w ertl gebpren te
'sHertogenbosch den 8sten Augustt
ls 1753
nam dienst bj de genie en w el'd na1794

luitenant-koloneldirecteurbj hetcolysingenietlrs der Bataafsche Republiek.Konlng Lodewl
jk benoemde hem tot staatsraad in buitengewone dienst, en in 1807 zag hj zich
bevordel
'd t0tgeneraal-majoor.Bjdeinljving
deslandsin hetKeizerrjk wel'dhj brigadegeneraal en inspectem-bj hetFranschegeniecorps, alsmede lid van het centraal comité
der fortiicatiën. Na den val van Napoleon

zag htjzich geplaatstin Nederlandschedienst
te droogen. De Oogsttjd duurt3 of4 weken als direetem' in de 5de directie van fbrtificaen ook wel eens 4 ()f5 dagen.Bj hetlos- tiën,metM aastrichtals standplaats,w erd in
m aken del'3 stempels moetm en zorgen,dat 1816 luitenant-generaal en achtereenvolgens
deze zooveel mogeljk van den gelen stjl versierd metde orde van den Nederlandschen
w ordenafgescheiden.Juistdiestenzpels?w elke Leeuw en met (
le militaire W illelsorde 4de
om zigtig gedroogd en in blazenbewaardw or- en 3de klasse. In hetlaatst van 1830 w el'd

tlen, vormen den safraan (zie onder dit
wool'd.l- T0tdefkaajesierplanten behoort
C.vernlts.
f.,devoorjaars-croctls?dieinnevensgaandefigtlurisvoorgesteld.ZtJdl-aagtpaarsblaauwe Ofw itte bloem en.Vandeze,alsm ede
van debllsoort 0.versleolorheeft men eene

hjjop non-adiviteitgesteld en daarna gepensioneerd na eene oëciersdienst van 62 Jaar.
htden loden D ecem Hj overleed te X aastric,
ber 1838.
Croker.Onderdezennaam vermeldenwj:

Johm Trs/:pzl Croker? een Engelsch parlemenigte verscheidenheden met enkelo en mentail'redenaar,dichter endagbladschrjver.
flubbele bloem en, in verschillende klellxen, Hj werd geboren te Galway (
1eq zosten Deen metsmalle enbreedebladel.
en.- Eindeljk cembel'1780, sttldeerde te Dublin in de regnoemen wj nog C.l'
tbte'
l
tsL.metgroote,gele, ten, en zag zich in 1807 afgevaardigd naar

klokvol'
mige bloemen.- Menvermenigvl
lldigt hetParlement.Hiel'verkreeghjalsseeretaris
llie gew assen (1001* verm eerdel*ing der bollen. der admiraliteit een belangrjken invloed op
Deze neemt men telkens na 3jaaruitden de zaken der M arine en streed er als T01*y
grond,laat ze eenige w eken tll'oogliggen?()m

tegen den refoxmbille11 tegen de em ancipatie
45*
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derR.Katholieken.In zjne aFamiliarepistles''geeselde hj hetIersche tooneel,- en
in zjn rAn intercepted letter from China
(1805)''schilderde hj dezeden van Dublin.
Voortsschreefhj vele opstellenindenrol
lar-

den Koning ontbonden werd, stond hj op
het punt om naar Amerika te vertrekken)
toen zulksdool
-een Koninkljken lastverhin-

spxookjes. Hj werd geboren te Cork den
15den Januarj 1798,za4 zich geplaatst bj
het departem entvan M arlne,en overleed den
8stenAugustus 1854.Hj schreefonderande-

waseen zjnerjveriqstetegenstanders,entoen

Ireland (1827:' - pluegends Of the lakes,
or sayings-and doings at Killalmey (1828,
2 dln)'', - pDaniël o'
Rourke (18Q8)'', ,BarneyMahoney(1832)'',- ,
:My village'',en zpopularsongsofIreland (1839)''.
Crola (Heinrich), een uitstekend land-

godsdlenst.In zjn legerwisselden dewapenoefeningen afmet gezang en gebed;hj zelf
vervulde er hetleeraarsambt en stond in den
strjd in het voorste gelid.Zjne soldaten
vormden alzoo een toonbeeld van godsdienstigheid, krjgstucht en dapperheid.Zjneruiterj alleen wasstelk genoeg,onzin 1642en
1643 het hoofd te bieden aan de benden der
Koningsgezinden,Ja,deze moesten in hetgevechtbj Holmcastlehetveld ruimenmeteen
verlies van 1000 dooden.Bj hetopenen van

den wj:

noordeljke gewesten van Engeland aan de

derd werd.Toen XarelI voorts de Presbyteriaansche kerkregeling in Schotland Onderterly Review'',en overleed den loden Augus- drtlkte en aldaar de Engelsche littlrgie intus 1857.
voerde,ontstond er een burgeroorlog,zoodat
Thomas Crfton Orpkdr, een smaakvoll
en de Koning in April 1640wedereene bjeenbewerkervanIerlandsoverleveringen envolks- komst van het Parlement belegde. Cromwell

de Koning te Nottlngham den a'del opriep,
werd Cromwelldoor hetParlementt0toverste
benoemd van een door hem aan te werven

ren: rltesearches in the south ofIreland''
xuitercorps.Hj wistzjnetroepentevervullen
Fairy legends and traditions ofthe south of met yroote geestdrif
tvoordevrjheid en de

sehapschilder, werd geboren te Dresden in
1804, oefende zich eerst aldaar onder de leiding van K lengelen vervolgens te àliinchen,
en onderscheidt zich door eene smaakvolle
voorstelling der natuur en (1oor een levendig
coloriet.
den nieuwen veldtogt ontving Cromwell den
Crom w ell. Ondez- dezen naam vermel- last, om m et den graaf '
tan,M aneltester de

Tltomas CromIvell baronranOkenl
tam,gaaf heerschappj des Konings te ontrukken.Zj
0en Engelsch staatsman, dle in belegerden York en leverden aan prins R'
lt1490 te Pubery geboren werd.Hj wasde .pr:t
Wf ran dePfalz,diemet 20000 man t0t
zoon van een behoeftigen smid, omhelsde de ontzet aanrtlkte, den bloedigen slag van MarT@n

krjgsdienst, bevond zich in 1526tjdensde stonmoor (2 Jtmj 1644), waarbjj zj eene
verovering van RomebjhetKeizerljkleger, glansrjkeoverwinning behaalden.Daarnagaf
genoot daarna de gunst van cardinaal Wblsey York zich over,en de noordeljkeprovincldn
en eindeljk die van Hendrik VIH ,ontving kwamen in hun bezit. In het ztliden moest

in 1535 de baronie Okenham 0n zag zich be- de graaf ran .
'lfgtçez de wapens nederleggen,
noem d t0t staatssecretaris en t0t vicaris-gene- en hetParlement,een dankdaguitschrjvende,

raal, in welke betrekking hj kloosters 0p- gaf tevens in een open briefzjne erkentehief,f'eestdagen afschafte enz.D oorde invoe- ljkheid aan Cromwellte kennen.Mancltester
l-ing van de wetder 6 Artikelen waarmede en Cromwelltrokken nu zuidw aaz
'ts en deden
hj geenszins was ingenomen,maakte hjzieh er bj Newbtlry de volkszaak zegepralen.
tevens gehaat bj de Protestanten. Op zjn Toen daarna het Parlem ent op eene verzoeraad huwde de Koning,na hetoverljdenvan ning met den Koning bedachtw as,ontstond
zi
jne derde gemalin, met prinses Anna '
clgz bj de Pt
lriteinen de partj derIndependenten,

Clef en Cromwellwerd daarna benoemd tot die de vernietiging beoogden van hetkoning-

graafvan .Fzyyea en totl'idder van denKouse- schap. Cromwell stelde zich mede aan hun
band. 'sVorsten genegenheid voor Catltarina hoofd, schreef den 8sten December 1644 een
Howard bragt echter het gezag in handen algemeenen bede- en boete-dag uit,beschulder vjanden van Cromwellt zoodat hj van digde hetParlement van zelfzucht,en stelde
hoogverraad en ketterj aangeklaagd en d00r voor, dat geen parlementslid gedurende den
het Hoogerhuis zonder verhoor ter dood ver- burgeroorlog eene militaixe ofburgerljke beoordeeld werd. Hj beklom het schavot op trekking bekleeden mogt.Deze rself-denying

den 28stenJulj 1540.

ordonnance'' werd aangenomen, Waarna de

Olirier Cromwell,den beroemden Protector graven M aneltester en Esseœ hunnebetrekkinder vereenigde Republieken Engeland,Schot- gen moesten nederl
eggen,en Tl
tomasFlig/c
'.
z
'
land en Ierland.Hj werdgeborenteHunting- in néam , doch Cromwell inderdaad opperbeve
l
hebbe
r
wer
d
van
he
t
l
ege
r.
In
1645
Ope
nde
don den Qssten Ayxil 1599 uiteen oud-adel-

1jk, maarbehoeftlg geslacht,ontving onder- hj een nieuwen veldtogt tegen den Koning
wjs van een priester,die inzonderheid aan en behaaldebj Naseby eenevolkomeneOverde vormen der godsdienst groote waarde winning. De Koning zocht eene schuilplaats
hechtte, studeerde te Cambridge, en leidde bj de Schûtten, doch deze leverden in het
te Londen een loszinnig leven. Na zjn hu- begin van 1647, tegen betaling van 400000
weljk met Elisabdlt .
/tl'
rt
/ïe'
r (1621) kwam pond sterling,hem uitaan het Parlement.
hj t0t bedaren en voegde zich bj desede
Het Presbyteriaansche Parlement, dat met
tlel'Puriteinen.In 1625werdhi
jlid van het detheocratische democratiederIndependenten
Parlement,en nadat dit eindeljkin1629door w einig ingenom en was) w ilde een gedeelt:
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van het leger naar Ierland zenden en het en hj bekleedde er zjn schoonzoon Ireton
overbljvend gedeelte aanmerkeljk verminde- met de waardigheid van stadhouder,waarna
ren,doch de oëcieren,vormden,op raad van hj in 1650 met16000man naarSchotland0pCromwell,een krjgsraad (eouneilpf o
m eer8) rukte,waarmen een zoon van KarelTtotden
t0t eene soort van Hoogerhuis,terwjlelk troon hadgeroepen.DaarOnderseheidenescherregimenttwee soldaten ofonderoëcierenonder mutselingenzjnlegerverzBrakthaddelzystondhj
den naam van agitators koos,om een Lager- op hetpunt,om naarEngelandterugtekeeren,
huis te vormen, waarna hj met het leger toen deSchottenzichwaagdenaaneenbeglissenoprukte naar Londen, de stad binnentrok, denslagbjDumbar,diemethunnenederlaag
het Parlement tot vernietiging van gem eld eindigde(3September1650).Juisteenjaarlater
besluit noodzaakte en er een dankfeestdeed behaaldeCro-f
zzllnogmaalseeneglansrjkeover-

houden V00r het herstel dervrjheid.Intus- winning op deSchottenbjAvorcester,zoodat
schen betoondehj zich voor'tOverigegema- htm Koning dewjk moestnemennaarFrank
tigd jegenshet Parlementen behandeldeden rjk, waarna de overwinnaar met vorsteljKoning met achting.Dezebeloofdeaan Cromwell de orde van den Kouseband, den titel
van graaf van zlqse
sdz en het opperbevelover
het leger, maar tevens kreeg men een brief

ken praal Londen binnentrok, en door llet
Parlement begiftigd w erd met uitgestrekte

goederen en meteenjaargeld van 4000 pond
sterling.

Intusschen wekte de magtvan Cromwellden
in handen,door KarelI aan zjne gemalin
gerigt,waarin hj aan Cromwellinplaatsvan argwaan van hetParlement.Men vreesde,dat
den zjden Kouseband een hennepen stropbe- hj,steunendeop hetleger,voornemenswas,
loofde. De Vorst TFerd dientengevolge met om zich van de Koningskroon meester temam 00r gest
rengheid bejegend zoodat hj de ken.Daarom nam het een besluit,dateenige
vlugt nam , doch daarhj geene scheepsgel
e- regimenten in dienstzotlden treden dervloot.
genheid vond, moest hj zlch overgeven aan Cromwell eischte nu,in hetbelang desvolks,
den bevelhebber van het eiland W ight,een eene ontbinding van hetParlement,enzoodxa
dienaar van Cromwell. Deze deed nu in het hj vernam, dat hetherkozen was,bezette

Parlement een besluit nemen, waarbj alle hj den zosten April 1620 hetgebouw ,trad
onderhandelingen m et den K oning verboden
wexden; men herriep het wèl, toen Cromçndllweder te velde was getrokken,maar de
onderhandelingen m et den K oning waren nut-

metgedekten hoofde de vergaderzaalbinnen,
overlaadde de leden meteen vloed van sm a-

wilde afschaflbn.
Cromwell dem pte inmiddels den opstand
der Koningsgezinden , behaalde met slechts
8000 man de overwinning in degevechtenbj
Preston, W igan en W arington en wendde
zich toen weder t0thet ongehoorzame Parle-

het gezag in handen, benoemde een ander
Bewind,en riep op verzoek van destadL0n-

deljke verwjtingen en deed hen uitelkaâr
drjven,waarna hj 0ok de zittingen schorste
teloos,daar hj de Anglikaansche kerk niet van het Uitvoerend Bewind. Ntlhad hj al
den een nieuw Parlementbjeen,hetwelkeene
onbeperkte godsdienstvrjheid, hetburgerljk
huweljk, de opheëng van den pxiesterstand
en van de tienden enz. invoerde. In plaats

ment. Hj verlangdehetafbreken deronder- van de bestaande bepalingen wilde Cromwell
handelingen, het in staatvan beschuldiging dewetten van M ozesdoen gelden,en hj bestellen van den Koning met zjne 2 oudste schouwde zelfsde scholen enuniversiteitena1s
Zonen en hetZamenroepen van eene nieuA;e
vertegenwoordiging. Tevens werd de Koning
van W ightnaarhetkasteelHurstcastlegebragt.
Toen hetParlement weigerde,aan deeischen
van Cromwell gehoorte geven,deed deze de
bekende pzuivering van hetParlement''plaats

Heidensche'inrigtingen.W eldraechtergevoelde

ditParlement,datnaareengodzaligenloojer,
die er zeer zalvende redevoeringen hield,

Barebone'
sParlement''genaamd wordt zgne
onmagt,zoodat hetzjn gezag den 12d n December 1653 teruggaf aan Cromwell. Deze

grjpen, dûôrdien hj er de ingangen bezette, nam het na eenige aarzeling aan en lietde
alleen aan de Independenten dentoegangver- 2.
7 leden,die daarmede niet lnstemden,uitde
leende en 40 Presbyterianen inhechtenisnam . zaaldrjven.Nu benoemde de krjgsraad hem
Nu had hj de magtin handen;hetlegervor- op den 14den Decembert0tLord-protedorvan
derde de teregtstelling des Konings, en de Engeland, Schotland en Ierland, enhj behoofden der Independenten verklaardenzich, zwoer2 dagen latereenedoorzjnvriendLamnaar het voorbeeld van Cromwellvoorstanders Ierf opgestelde grondwet, volgenswelke hj

der republiek. Het procès nam een aanvang; t0t eersten m agistraatspersoon verhevenwerd,
het doodvonnis werd over den Koning uitge- in wiens naam alle besluiten uitgevaardigd,
sproken, en deze beklom hetschavot op den regt gedaan en allebetrekkingenbegevenwer-

3osten Januarj 1649,

den;tevenshad hj hetregtvan genade,be-

Hierop werdonderdeleidingvan Cromwellde halve bj moord en hoogverraad.Naasthem
republikeinsche l-egéringsvorm ingevoerd.Het bevond zich een Parlement van 400 ledcn;de

Parlement verkreeg de wetyovende magt,en R.Katholieken en zj,diedewapenstegende

in plaatsvan hetH oogerhtlls kw am een Uit- volkspartj gevoerd hadden,warenervanuitvoerend Bewind van 38 leden.D it laatstebe- geslotenten dm kiezertezjn?mûestmen20
vond zich echter tusschen een magtiglegeren pond sterlingaaninkom stenbezltten.D estaats-

talrjkegodsdienstige secten vaak nietweinig raad bestond uit 21 leden en kontjdensde

in de engte.Intusschen werd een opstand in afw ezigheid van het Parlem entmet den Pr0lerland m et geweld door Cromwellgpdelnpt, tector regtsgeldige M-etten afkondigen; de
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krjgsmagtwerdbepaald op 20000man voetvolk en 10000 l'tliters.
Cromwellgevoelde,dathj zjngezagbevestigen moest door hetvolk in gestadige spanning tehouden.V0014sachttehjzichgeroepen

huweljk,de een aan et
an kleinzoon van den
graaf ran F'Wrféck en de andere aan den
viscount Falteonbery, om alzoo den adelaan

zich te verbinden. Voorts ontsloeg hj alle
burgerljke en militaire ambtenaren, Op wie
t0tbeschenner van alle Protestantsche belan- hj geen vertrouwen stelde.
gen in Europa9 hj sloot een verbond met Toen hj nu zjn gezag voldoendebevestigd
Zweden, noodzaakte Frankrjk totverdraag- rekende,verzuimde hj, na de Opening van
zaamheid,eindigde den strjd metNederland het verdaagde Parlem ent,op den zostenJanuen verklaarde den oorlog aan Spanle.In1655 arj 1658dedeurentebezetten,zoodatdeleden,
zond hj eene v100t naardeMiddellandsche die ten vorigen jaren uitgesloten waren,nu
Zee en eene andere naar W est-lndië,welke de vergadering bjwoonden,en daarveleaanlaatsteJamaïca in bezit'
nam.DeSpanjaarden hangers van Cromwellzitting haddengenom en
wreekten zich door hetveroveren van Engel- in hetHoogerhuis,verkregen zjne tegenstansche koopvaardj-schepen, 'tgeen hun echter dersdemeerderlleid;dezeweigerden,denieuwe

door den Engelsehen admiraal Blake z'
uim- lords in hunne waardigheid te erkennen en
schootsvergolden werd.Nietminder krachtig trokken zel
fs de geldiyheid dergrondwetin
was het binnenlandsch bestuur van Cromwell. twjfel.DeProtector,hlerdoorvertoornd,ontOm eene verzoening derverschillendepartjen bond 0y den 4den Februarj het Parlement.
t0tstand te brengen,riep hj in 1654eenvrj Eene nleuwe zamenzw ering werd ontdekten
gekozen Parlementbjeen,doch toenditzjne gestreng gestraft.Inmiddels nam de Ontevrezitting opende met de vraa'
g naar het regt, denheid van dag t0tdagt0e:deReptlblikeinen
waanuede de Protector zjn gezag in handen noemden hem eenonderdrukkerdervrjheid,had,mr ktehj deleden opmerkzaam Ophet in het legerheerschte een Oproerige geest,-

belagcheljke van zulk eene vraag,daarzj
Juistin naam van datgezag waren bjeengekomen.Voortsbezettehj dentoegangendeed
hun eene acte onderteekenen,waarbj zj dat
gezag erkenden.Niettemin vond hj erverzet,
zoodat hj het in 1654 ontbinden moest.Dit

zelfs zjne bloedverwanten werden afkeerig

strengheidvan dezjdevan Cromwellten zjn
bestuurwasvooralhardin SchotlandenIerland.
Hj waandenu zjnemagtvoldoendebevestigd en riep een tweedeParlementbjeen,het-

vrienden wierpen hem op het ziekbed; hj

van den man,dieslechtseigen grootheidscheen
te beoogen,- en hetvolk begon Karels'fzfcr/
als een redder te beschouwen.Dit alles ontroofde aal'
l Cromwell zi
jn voormalig zelfvertrouwen; hj
ngde zich met wachters en
%
, Omri
verw isselde bjkans elken naehtvan slaapka-

gaf aan de Koningsgezinden moed,Om zamen
te spannen tengunstevan denprinsran Trrtzllïy, mer. Zjn gestadige angst,zjne smart over
doch hetcomplotwerdverraden en onderdrukt. den dood zjnerdochterElisabetltClaypolecn
Zulks w erd trouw ens oorzaak van meerge- zjn verdriet over de trouweloosheid zjner
zag echter n0g geen gevaar.Topn evenwelde

geneesheeren verzekerden,dathj weldrasterven zou, verscheen eene deputatie van den
staatsraad,om te vernemen, wien hj tpt opvolgerbenoemde.Hoewelhjreedsbewusteloos
was,gafhj op de vraag,ofzjnzoon Ricl
tard
zjne plaats moest innemen,een bevestigend

welk zich meer gehoorzaam betoonen zou.Dit
verklaarde inderdaad de Stuarts vervallenvan
hun regtop de kroon,noemde elken aanslag
tegen de bestaande regéring hoogverraad en
varscheen den 4den April 1657,om hem de antw oord, en overleed kort daarna op den
koninkljke waardigheid aan te bieden.Crom- 3den September 1658.

well wcifelde, daar hj door de aanneming
CromwellOnderscheiddezichdoorztinekrjgszjne republikeinsche beginselen verloochende, kundipe bekwaamheiden dool.een gloejenden
en daar tevens zjne bloedverwanten ver- godsdlenstjver, en deze twee eigenschappen
klaarden,dat zj hem als Koning niet lan- bragten hem aan hethoofd dervolksbeweging.
ger als hoofd der fam ilie wilden erkennen, Hj bediende zich welis waar van de hartsweeshj in eene lange redevoeringhetaanbod togten der menschen, om zjne Oogmerken te
van de hand. Daarna werd in eene,op den bereiken, doch zjne vroomheid was wêlge25sten Mei als phumble petition and advice'' meend. Als gebieder vereenigde hj groote
hem overgereiktegrondwetzjngezagomschre- schranderheid met een jzeren wil en met
ven.Hj verkreeg hetregt om een opvolger eene zeldzamevoortvarendheid.Bj zjn dood
te benoemen,benevens eene vaste begrooting heerschte erorde in hetrtjksbestuur,wasde
voor destaatsuitgaven,terwjlhem devrjheid regtspleging veel verbeterd, en had hjden
t0t het voorschrjven van wetten en t0thet invloed van Groot-Brittanje in hetbuitenland
willekeurig verwjderen van Parlementsleden aanmerkeltjk vermeerderd.Zelfwashj voor
ontnomen werd.HetHoogerhuiswerdhersteld, alle am btenaren een voorbeeld van matigheid

en de godsdienstvrjheid, met uitzondering en eenvoudigheid,terwjlhj tevensdenbloei
van die der R.Katholieke en derBisschoppe- der wetenschappen bevorderde en voor de
ljkeKerken,gehandhaafd.Cromwellbezwoer noordeljkegewesten vanEngelandeenehoogeop den zssten Junj de nieuwe grondweten selzool stichtte te Durham.Van zjne brieven
ontving een Bjbel, een zwaard en een staf en staatkundige geschriften zjn uitgaven
als teekenen zjnerwaardigheid.Zjn oudsten bezorgd door Carde (1737) en door Nikols
zoon Riehard ontbood hj aan het H0f,om (1743).MannenalsVillemain,Merle#'.
z1.
zf&#pJ,
hem in de staatszaken in te wjden,en hj Carl
yle,M aeanlayenGuizothebbenzjnedaden,
gaf zjne beide n0g ongetw uwdedochtersten lotgevallt
m en karakter beschreven,terwjl

CROMW ELL- CROTON.
lf
p en Braeltvoeqel daaraan ofhandvormi
Rawpaek Vidor A'
mç
ge bladeren,fraajegelebloemen
de stofvool'tooneelarbeid hebben ontleend.
en rammelende peulen.Hetgroeit op delteerAïcM r# Cromwell,den oudsten zoon en 0p- kringseilanden,en alleen de JavaanscheFlora
volgervan den voorgaande.Hj werdgeboren telt reeds 53 soorten.De belangrjltste van
in 1626,ontving gedurendederoemrjkel00p- die is C.juneea L., wier vezels den Indibaan zjnsvaderszjneopvoeding ophetland, schen hennep leveren, die in Bengalen den
en hield zich vervolgens bezig methetbestuur naam van s'
un draagt en t0t vervaardiging
vaneenekleinebezitting,waarhjontoeganke- van zakken en van zeildoek voor PraallW on
ljk bleefvoordeeerzucht.Gedurendehetregts- dient;volgensR oœbltr-qltis dat doek nagenoeg
geding van KarelI bezwoer hj zjn vader, even sterk als henneplinnen en verdient het
om het leven van dien vorst te sparen.W èl in Indië de voorkeur. Op de kust van C0r0aanvaarddehj volgens den uitersten wilzjns mandelwordt deze plant gebruikt t0tvoedsel
vaders de waardigheid van Protector, doch voorhetmelkvee.ZjbehoorttOtdezomergereeds gedurende de eerstvolgende Parlements- wassen,wordt1Ned.elhoog en draagtlancetvergadering (Januarj 1659) gevoelde hj het vormige bladeren.Hetkruid wordtals braak-

Onhoudbare van zjn toestand,zoodathj op middelaangewend en de worteltegen koljk
den 25sten Mei daaraanvolgende afstand deed aanbevolen. Voorts noemen wj 0.labnrnivan zjne betrekking en naar zjn landgoed ./blïgL.,een heesterachtigzomergewas datin
terugkeerde.Toen Karel11 den troon beklom , Malabar en Ceylon groeit,drietallige bladeren
nam hj dewjk naar Frankrjk,doch keerde en fraaje gele bloemtrossen draagt, en als
ttlomstreekshetJaar 1680 naarEngeland terug, braakmiddelgebruikt wordt, - en 0.p'
waar hj onder den naam van Clark teChes- Aella H.
A
3(
lr., desgeljks eene heesterachtige
hunt in Hertfordshire zjn verbljfhield.Hj plant,die aan do Kaap groeit en metgroote
ovel-leedin1712.- ZjnjongerebroederHenry, gele bloemen versierd is.
sedert 1654 stadhotldervan Ierland:nam tegeCroton L.is de naam van een plantenljk metRicltard zjn ontslag en lelddevool-ts geslacht uit de familie der Euphorbiaceën;
een ambteloos leven.
hetonderscheidtzich doorgaansdooreenhuizige,
Cronegk (JohannFriedrich,vxjheervon), in trossen geplaatste bloemen,een s-deeligen
een Duitsch dichter,werd geboren te Ansbach
den Qden September 1731,maakte zich reeds
vxoeg bekend met oude en nieuwe taal- en
letterkunde,studeerde te Halle en te Leipzig
in de regten,en knoepte betrekking aan met

kelk,eene s-bladige bloemkroon metevenzoo
vele klieren,10 t0tQ0 ofn0g meer meeldra-

de meestberoemde schrjvers van zjn tjd,
vooralmet Gelleet.Hj schreefeen paarbljspelen - rDer Miszvergniigte''en aDerMisztrauische''- en ontwierp hetplan voor zjn
Codrus''.Nadathjin 1752t0thof-,regêrings011 justitie-raad benoemd Wa8 en eene reis
naar Italië volbragt had, bezorgde hj van
1754 t0t 1756 met Rabe, Uz en Hirselthet
weekblad rDel'Freund'',enverwierfden prjs
voor het beste Duitsche treurspel met zjn
DCodrus'',Hj overleed den 3lsten December
1758. Tot zjne beste stukken behoolen zjne
leerdichtentpuntdichten en geesteljkeliederen.
Zjn dichterljke nalatenschap is in 1760 en
1761 in 2 dln en laterbjherhalinguitgegeven.
Croquis noemtmeneeneophetoorlogsveld
ontworpene schets van een tenein,waarbj

enboomen,dieinwarmelandengroejenentelt

den,bloembladloozevrouweljkebloemen met
3
ges
plet
ev
normd
stampe
rs
noo
tjes
ge
.He
toen
mvaee
tne vrucht,uit3
kruiden2heesters

omstreeks200 soorten,diebalsem-Ofharsach-,
tigesappen,een welriekenden basten geurige

bladeren en bloemen opleveren,terwjlvele

zich door hare geneeskracht onderscheiden.
!i?!;
r-i.i)
.'
p C.ad%atw%Al
Ilaarvan noeuaen ,
hlfJ,.,een
boom , die ter hoogte van 6 Ned.elaan de
Amazonen-rivier groeit en een harsoplevert,
dat er als wierook gebruiktwordt,- 0.aropll/ic'
l
z.
sL., een klehzen boom in Oost-lndië,
in Cochinchina en op de Molukken,uitwiens

sap een heelendebalsem wordtbereid,terwjl
op z/ne takken eene sehildluis (Coccuslaeca
Kerr.j haar verbljf houdt,- C.balsamifer
Z.,een W est-lndisehen heester,waarvanmen
een uitmuntenden balsem en tevens eene zeer

gezochte likeur(eau deMantes)verkl
sgt,-

m en op den grondslag van aanwezige plans C. Cascarilla L.,een heester,die tex hoogte
en kaarten vooral m et het0og te rade gaat. van 1 of2 Ned.elinFlorida,Peru,Paraguay,
Bj het besturen van troepen heeftmen geen op de Bahama-eilanden en op de Antillen

tjd, om naauwkeurige opmetingen te doen, Fevonden wordt en bladeren draagt,diemen

weshalve ieder Oëeier in staat moet wezen, ln plaatsvan thee gebruikt,- 0.easearilloïdes Trc/z!,een heester van Haïti,waarvan de
om een cl'oqpistevervaardigen.
Crotalarla L. is de naam van een plan- schors onder den naam van cascarilla in den
tengeslacht uit de familie der Peuldragenden handel kom t,- 0.linearlsJ'
lcg.,Op Jamak a

(Leguminosae);hetonderscheidtzichdooreen groejende, waar de bladeren tegen koliek
rden aangewend en de jonge takken om
s-spletigen,z-lippiqen kelk (de bovenlip 2-, wo
(le onderlip 3-spldlg),oene zeergroûte?hart- geur te geven aan watorbaden,- C.antisyphivormige,achterwaarts gebogen vlag meteel- îïficll.M '
art., wier spocertlachtige bladeren
tigen voet en eeue sikkelvormig gesplitste, als zweetdl-jvend middel tegen syphilis en

zelden stompe kiel,10 enkelbroederige m eel- slangenbeet zeer worden aanbevolen, - C.
draden,geheelvereenigd ofin een gespleten ori
die een balsem geeft,
galnfoli'
as
bundel,en eene gesteelde,opgeblazene,veel- w elke a1s copaïva-balsem van St. Domingo

zadige peul?en omvat eenjarige ofoverblj- zeer gezocht is,terwjl men van detwjgmz
vende kruiden en heesters metenkelvoudige

en bladeren eene likeux stookt,die in W est-
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CROTON- CROUSAZ.

Indië t0tdegeliefkoosde dranken behoort,-

eten, drinken en spelen,verzuimen onkundi-

en eindeljk de meestbelangrjke soort,name- gen wel eens, den raad van een arts zo()
1jk C.TiyliusL.,diehetgranltm vlplvccll'
lrvl spoedig mogeljk in te roepen.Toch kan in
(Semina Crt)Jt)
sï,
:)oplevert,waaruitdecroton- den aanvang - en ook dan alleen - ôfdoor
olieverkregenwordt.Dezeboom ,inOost-lndië braakmiddelen,om het vlies l0s tewerken,öf

groejende,wordt5t0t7Ned.elhoogendraagt door bloed-attapping,het zj door lating ot'
eironde,puntige bladeren, bloemtrossen met dool-bloedzuigers,Om devliesvormelzdeafscheineêrhangendevrouweljkebloemen endriekan- ding weg te nemen, öfdoor aieidende mid-

tige,stompe vruchten met viltige zaden.Uit
deze laatste wordt de erotolvolie bereid.Die
olie,welkeoverMadrasenBombaynaarEtlropa
wordt gevoerd, is geel of bruin van kleur,

delen, koude Om slagen Om den hals)hetgebruik van calom el enz.,veel gedaan w orden,
Om het doodsgevaar af te wenden. Eenige

Jaren geleden heeftdr.K'
iiehenmeisterteDreszo0 dik als Oljven-olie,heefteen prikkelen- den in een dool.hem geredigeerd tjdschrift
den nasmu k en riektranzig enonaangenu m 5 medegedeeld,dat men in kalkwater een radizj lostgemakkeljk op in aetheren yedeelte- caal middel bezit tegen croup, daar het ge1jk ook in alkohol.Zj is zeerverglfti
g,en vormde vlies zich inw einigem inutenvolkomen
veroorzaaktbj inwendig gebruik reedslnge- daarin oplost. Men dientdatm iddelt0e door
xinge hneveelheid een sterken buikloop en in een inhalatie-toestel,dieden ljdergelegenheid

grootere hoeveelheid een pjnljken dood.Zj geeft, om het kalkwater in zeer fijn verdeelbestaat uiteene zachte!vette olie,waarinhet den toestandtegeljk metde luchtin te ade-

sterk riekend en vlugtlg croton-zuuropgelost
is.Intusschen moet de prikkelende werking
der croton-olie toegeschreven Tvorden aan eene
harsachtige zelfstandigheid,Avelkenietvlugtig
is. W anneer men de huid naet croton-olie in-

men.Zulk een toestelis voor weiuig geld te
bekom en, en m en heeft nietopgemerkt, dat

het kalkwater eene schadeljke werking had
ophetsljmvlies.Menheeft,a1stliterstemiddel,
ook w el detoevlugtgenomen t0tdetracheoto-

wrjft,ontwaartmen aanstondsontsteking Op mie of t0t hetopenen van deluchtpjp,om
de ingewreven plek,- er ontstaan blaren en den ljder door aalzvoer van lucht naar de
puisten, zoodat het als aieidend middel bj longen vool'verstikking tebewaren,totdatde
kiespjn,aangezigtspjn,keelaandoeningenenz. natuurljkeluchtwegen wederbruikbaarwaren.
te pas komt. Alleen in wanhopige gevallen

Er vertoont zich ook weleens ralsoltecrpîf.p

van constiyatiejOnderanderen bj loodkoljk, Of psendo-croîtp, die dool' leeken voor croup
wordt zj lnwendig voorgeschreven,en dan gehotlden wordt,doch nietsanders is alseene
ten bedrage van 1 t0t3 droppels,vermengd catharrale aandoening van lletsljmvlies van
m et am andel-olie,stroop enz.
Sommige Croton-soorten komen als sierplanten voor, zooals C.penieillat'
um T'Qz/fezslf,van
Cuba, en C.argenteum .r.,.van Zuid-Amerika afkomstig.

Croup is in het algemeen de naam van

de keel.Daarbj wordtweleenebelemmerde
ademhaling, doch in den regel geene koorts

waargenomen. Doorgaans zjn laauwe dranken voldoende, om deze ongesteldheid tedoen

wjken
Croupiers noemtmen bj de speelbanken

ontstekingen, die door afscheiding een taai de personen)die de gelden,door de inzetters
sqhjnvlies(pseudomembraan)vormen,eninmeer verloren, naar zich toe halen ofaan deze de
bepaalde beteekenis zoodanige ontsteking van behaalde winsten uitbetalen.Zj leggen daarbj

het strottenhoofd en van de luchtpjp.Deze
gevaarljkeongesteldheidkomtgewoonljkvoor
bj kinderen t0taan hun 7de,zelden vanhun
7de t0t hun 12de levensjaar,en heerschthet
meestinvochtige,koudestrekenbjhetwaajen
van kille noordeljke en Oosteljke winden,

gewoonljk eenegrootematevanbehendigheid
aan den dag.

Crousaz (Jean Pierre),een verdiensteljk

geleerde,werd geboren te Lausanne den 13den
April 1663 en zag zich, na eene reis dool'

Holland en Parjs,in 1700 inzjnevaderstad

zoowelop lage kustvlakten alsin hetgebergte t0t hoogleeraar beroepen en in 1706 met de
van den Harz en van Zwitserland. Zonder redorswaardigheid bekleed.In 1724werd hj

spoedige en doelmatigehulp bj den aanvang hoogleeraarindewiskundeenwjsbegeerteaan

dezerziekte,heeftzjmeestaleen doodeljken de académie te Groningen, vertrok 2 Jaar
afloop.De ontsteking openbaart zich heteerst
door sluipkoortsen en door heeschheid, en
kort daarna door een belem merde, piepende
ademhaling en door een hoest, waarvan het

later in die betrekking naar Cassel, werd

onderwjzer van een zoon van den Prinsvan

Hessen-cassel, en begaf zich in 1737 naar

Lausanne, waar hj zjne voormalige begeluid op het blaFen van een hond geljkt. trekking weder aanvaardde, en in 1748 Of
De ongesteldheid neemt snel toe, daar de 1750 overleed.Nadat zjne pMémoire sur le
afscheiding in hetstrottenhoofd en in de lucht- mouvement'' door de Académie te Parjs bepjp t0tvliezen verstjft,die deademhalings- kroond was,werd hj in 1725 1id dierinstelwegen verstoppen en den kleinen ljder met ling. O0k behaalde hj onderscheideneprjzen
verstikking bedreigen. Vaak worden bj het bj deAcadémieteBordeaux.HjschreefOnder
hoesten buisvormige brokken van dat vlies anderen:rsystèmede réflexionsetc.ounouvel
uitgeworpen,en hlerdoor ontstaat veelaleene essaide loglque'',- prraité dubeau (Amstertjdeljke verligting,die op eene verraderljke dam 1815)'', nReflexions st
lr la manière
wjze metbeterschap vleit.Daarde kinderen d'étudierlesmathématiques(Amsterdam 1715)''
na de aanvallen van benaauwdheid tusschenDTraité de l'
esprithumain (1741)'')- en
poozen hebben,waarin zj a1snaargewoonte noeuvres divers''

CROW AE- CROY.

Crow ea Svl'JJ# is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Diosmeën;het
onderscheidt zich door een s-deeligen kelk,5
lancetvormige bloembladen, platte,priemvormige meeldraden met langwerpiget naar de

broederszoon van den voorgaande.Hj werd
in 1516 ridder van het Gulden Vlies,en in
1533 stadhouder van Henegouwen, waarna

zjn markgraafschap Aarschott0teen hertogd0m verheven werd.In 1543 door de land-

binnenzjde geplaatste helmknopjesen in een voogdes M aria naar Heinsbergen gezonden,
zaadrok gehulde zaden. De eenige soort, om deze stad van het noodige te voorzien,
C. t
sclùzl
tzSZZIiJA,groeitin Nieuw-zuidwallis werd hj op den terugtogtdooreenigeGelderen behoort t0t de fraaiste en getlrigste siem sche en Cleefsche benden aangevallen en geplanten der warme kas. Haar slanke stengel slagen. zoodat hj 3000 gesneuvelden en nog
draagtafw isselende,lancetvormigebladerenen meergevangenenverloor.Hjstichttehetfraaje
schoone roode bloemen.

paleis Beaumont en hetkasteelte Clair-Fon-

Crow nglass of kroonglas, dat met het taine,en overleed te Brusselin 1549.
Sint
glas t0t het zamenstellen van achromati- Willem ran Croy,een broedervandenvoorsche lenzen dient,werd het eerstvervaardigd gaande en aohtereenvolgens bisschop van Kadoor Bontemps en Gninand. Het bestaatv0lgens eerstgenoemde uit 120 deelen zand,35
deelen potasch, 20 deelen soda, 15 deelen
krjt)en 1 deel arsénicum.Zie voorts onder
Glas.

merjlt(1516),kardinaalen aartsbisschop van
'
roledo (1518).Hj overleed - vermoedeljk
aan vergif - te W orms in 1521. - Zjn

en Nederland zjne goederen heett.Hetstamt
af van Bela II1,koning van Hongarje,die,
doorzjnneefStepltanusvandentroongestooten,
zich naar Frankrjk begafen een zoonnaliet,
die ten tjde van Lodewûk V1I metdeerfgenam e van Croy en Arai
nes in hethuweljk

woondehetCondlie van Trentebj,hield in

broeder Karel was bisschop van Doornik ,en
stierf in 1564, - en een andere broeder,
Croy is de naam van een oud-adelljk ge- Robbertgenaamd en omstreeks 1500 geboren,
slac'
ht,hetwelkthansinDuitschland,Frankrjk werd na Willem bisschop van Kamerjk,

trad. r1'0t de merkwaardigste leden van dat
geslacht behooren.
Antonie '
pt- Croy,graaf ran Gizle.
s)PourcdtlzlenBeaumont,baronr@n.& 93f.!/en Senegltem ,

eenraadsmanengunstelingvanYl'
èsdeGoede,
hertog ran .
/tl
f
z
lz'
pzl#ié'
. Hj was ridder van
.ç
het Gulden Vlies en hield den graaf ran
O/llrplol , later Karel de xv/plfe, ten doop.

Hi
j teekende in 1435 den Vredevan Arras,
werd in 1451 stadhouder van Luxembueg,en
overleed in 1475.
W illem '
tltxzl Croy,hertog ran s'tvcc,m arkgraaf r@n x4czrdcFzt?f, heer ran OM è'
m-e.: enz.,

raad en groot-kamerheer van Karel #r. H j
werd geboren in 1458, bj de krooning van

M aaimiliaan t0t ridder geslagen, en in 1491
m et de orde van het Gulden Vlies versierd.

Hj was aanvankeljk in dienstvan Fï!@,
:de

s'cFz/ozle, streed metdiens verloftegen Napels
en M ilaan,w erd in 1501 gouverneur en kapitein-generaal van Henegouwen, en in 1506
stadhouder-generaal van al de Nederlanden.

1650 eene synode, en overleed den 3lsten
Augustus 1556.
I'ilips '
tvzl Croy,hertog ran x4c4vcFlof,prins
ran OMOFIJ.'
y en graaf ran Tt
vcelp. H j was
de tweede zoollvan laatstvermelden Iïilipsen

verkreeg naden dood zjnsvadershetmarkgraafschap Renty, voorts na den dood van

zjn broederKaL'eldegraafschappenBeaumont
en Seneghem ,benevens de baronnyen Rotselaar,Birbeek en Heverlé.Hj waserfkamerheer van Brabant en zag zich in 1556 dool,
Yl'
èsILversierdmetdeordevanhetGt
llden
Vlies.Zjn naam wordtin deVaderlandsche
geschiedenisgedurig vermeld.Hj wasopperbevelhebber der Nederlandsche troepen ,door
de landvoogdes M aria aan keizer Karel F

t0t onderstetlning gezonden;bj denVredevan
Cateau-cambresis vertoefde hj als een der
gjzelaars van Y lips 11 i1zFrankrjk,en in
1562 werd hj door Marâaretlta ran Ttcr-tx
at
kevaardigd naar den rjksdag teFrankfort.
Na zjn terugkeer nam hj metjverdeelin
deaangelegenhedendeslands.Htjwasinniggehecht aan de R.Katholieke Kerk en meteen
g'ew eldigen haattegen prinsW illem Ibezield.

Daarom washjeenaanhangervan Granvelle,
terwjl hj geen deelnam aan hetVerbond

In 1509 zag hj zich belastmetdeopvoeding der Edelen en, om zich van de geuzen te
van Karel T'
r,diehem nazt
jnemeerdeljarig- Ondersoheiden,een zilveren penning aan den
heid (1515)aanhethoofdvandenraadplaatste hoedheehtte,waaropaandeeeneztldeChristus
en t0t groot-kamerheer benoem de. Na den en aan de andere zjde de Lieve Vrouw van
dood van 'sKeizers broeder Ikrdinand werd Hal afgebeeld was. Op deze wjze versierd
hetgezarvan Croy n0ggrooter,enallestaats- versoheen hj metztjnedienaren aan hethof
zaken,dleSpanjebetroffen?gingen doorzjne van M arujaretha teBrussel,en dezegafhierhanden.Hj verwjderde den bekwamenXlme- van kennls aan paus Pi'tbs Tzr,die daarop deze
nes,en daarhj deaanzienljkstebetrekkingen penningen zegende.Schoon hj in 1567 op
voor geld verkocht,maakte hj zich bj de nieuw den eed van getrouwheid aan deR.KaSpanlaarden zeer gehaat.Niettemin werd hj tholiekegodsdienstaieyde,gafhjeentreFend
door Karel Tf verheven t0t contador-malor bljk van onpartjdigheld,toen Alva hetbeden gevangen Eymond verwierp,
van Sjanje,t0t admiraal van Napelsen t0t wdaetreneenvanridd
er der Orde van het Gulden
kapiteln-generaal der zeelegers.Hj Overleed

echter, niet lang na de krooning van Karel, Vlies alleen doorhet kapitteldezerOrdemogt
te W orms den 28sten Mei 1521,volgens veler gevonnisd worden,daarhj zich - schoon te
vergeefs- tegen hetgevoelenvan zlrcverzette.
verm oeden door vergif.
I'
ilips ran O''py, hertog van dcrdcApf,een
Na (
le komst van don Jan et
z/
lOatenrl
jk
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werd Croy bt
lrgtvoogd van Antwerpen (1576)
en beloot4e,dathj hetkasteelvoorkoning
Fil'
ès11 z0u verdedigel en bewaren,doch
na den aanslag van dOn Jan op Namelz verliet hj de zjde van den landvoogd en koos
die der Staten.Uit vreesechter,datdePrins
van Orlzk.# te veelgebrui
k z0u maken van
deomstandigheden destjds,om zich te verheflbn,zorgdehj,dathetbewind overdeze

den titel van kamerheer verleende.Na zjn
terugkeer uit Spanle (1576) nam hj zonder
eenige aanstelling plaats in den Raad van
State en verzochtdon J@n,ol
ubjdenKoning
tebewerken,dathjinderaadsheerbetrekking

bevestigd w erd.DeK oningw ashiertoebereid,
doch toonde zich nietgenegen,Om hem het
bevel over het kasteel te Antwerpen t0e te

vertrouwen.Hj schaarde zich vervolgensmet

landen werd opgedragen aan den aartshertog den hertog ran dlrdc/
zpf aan de zjde der
M attltos, 'tgeen zeer goed strookte met de Algemeene St
ate
n,
en
rui
te
rj.
InNvaserNveldrageneraal
plannen van den Prins.H et voornemen van en chef der
1577deed hj afstand
Croyt om zich van den Aartshertoq en van van dien post en nam deelaan de onderhandiens gezagm eestertem aken,leedschlpbretlk, delingen Van de Staten met don Jan, t0t

en hj aanvaardde nu het stadhouderschap wien hj naarLuxemburg afgevaardigd was.
van Vlaanderen. Hier werd hj in ernstige O0k hj teekende de Unie A-an Brussel en
geschillen gewikkeld te Gent, alwaar men bevorderde de aanstelling van aKatthia.
nqdoch
zich onder het bestuur van den Prins ean niet lang daarna vertrok hj naarEngeland,
Ort4IJ': wilde stellen.Tw eevolksleiders,H em- Om den bjstand van koningin Eloabetltin te

@ze en I'
rt
vnLois '
van AeJF
ZVP:,heer'
van .
#ykore,namen Croy gevangen. DeAlgemeene
Staten, hierover mlsnoegd, zorgden dathj
weldra op vrjevoeten yesteld werd.Hj tcekende in 1577 de Unle te Brusselen werd
voorts door de Staten naar Antwerpen gezon-

roepen. Nadat hj hierin gelukkig geslaayd
was,werdhjvervolgensmeermalent0tgewlgtige zendingen gebruikt.Eindeljk verzoende
hj zich metFil'
ès11;deze zond hem naar

den Rjksdag te Regensburq:waarR'
udol
f 11
hem t0tyrinsvanhetKeizerrpkverhief.In1599

den,Om ermetdenPrinsran 0r,4# enmet werd htlriddervanhetGuldenVlies,enaartsden Aartshertog in overleg te treden omtrent hertog Albert benoemde hem t0t voorzitter
de voorw aarden,w aaraan hetaanvaarden der van den Raad der geldmiddelen.Voorts was
algemeene landvoogdj onderworpen moest hj burggraaf van Bergen en pair valz Heneworden.ln 1579,bj denvruchteloozenvrede- gollW en en overleed den 25sten November
handel te Keulen, kwam hj in aanraking 1613. - Zjn zoon KarelschreefgMpmoires
met Karel '
pt- Arragon,gezantvan Spanjè, guerriers de ce quis'est passé aux Pays-Bas

en verliet op diens aandringen dezjde dm- depuis le commencement de l'
an 1600 JusStaten.Hierdoorbragthjeengeweldigenslag qu'à la fn de l'
an 1606 (herdruktin 1642)''.
t0e aan de Unie van Brussel en aan de OntKarel rJ# Croy, eenigen Z00n van laatstkiemendevrjheiddeslands.Hjhadechterwel- vermelden M lips. Hj werd geboren in 1560
draberouw vanzjnehandelwjze.Deplegtigste Op hetkasteelBeaumont,studeerdeteLeuven,
overeenkomsten zag hj dageljksdoo1
'Pamma dong vruchteloos naar de hand van M aria,
geschonden en zjn Vaderland in diepeellende oudstelochtervan Pri
ns Willem '
rczzOranl'e
gedompeld.Toen Parma in eene vergadering en was reeds vroeg een voorstander van de
van edelen naar middelen zocht,om de Ne- vrjheid desVaderlands.Na zjn huweljkmet
derlandsche gew esten w eder te vereenigen, M aria '
?llv B'rime.,gravin ran M egken,0111verklaardeCroy,datditeeneonmogeljkheidzotl helsde hj de leer derHervormdeKerk,en
wezen,zoolang eruitheemsch krjgsvolk bleef hoewelde Staten aanvankeljk nietveelverhuishouden en hetbewind in de handen van trouwen in hem stelden,werd hj toch met
Spanlaarden was.Men luisterdeechterweinig hetbevelhebberschap te Bruggeenvervolgens
schoon zonder voorkennls van den Prins
naarzjnevermaningen,en gekrenktdoor de
aanstelling van den graafranF/
lf&Z/'.:tothoofd van Orlpp'
: - m et het stadhouderschap in
der regéring in de Spaansche Nederlanden, Vlaanderen bekleed. '
W eldra echter vatte hj
nam hj de wjk naar Venetië,om er,zooals het voornamen 0P, om zich met den Koning
van
t
e
hj zeide,in vrjheidtesterven.Ditgeschiedde
Spanje verzoenen, en hj sloot een

Op den llden December 1595. Hj waseen verdrag met Parma (1584), waarbj geheel
man van groote talenten,een vriendderKerk, Vlaanderen voor de Staten verloren ging.Nu

maartevens een jveraar voorde vrjheidvan
zjn geboortegrond.Hj zoueenkrachtigesteun
onzer onafhankeljkheid geweestzjn,indien
een kleingeestigenjdhem nietverhinderdhad,
om zich aan to sluiten aan den Prins ran

keerde hj ook teruy t0t den schootderR.
K atholieke Kerk, dlende in het leger van
den Spaanschen landvoogd, en veroverde in
1588 Bonn na eene belegeringvan6m aanden.

In 15
'91werd11jgouvelneurvanHelzcgouwelz,
Zjn broeder Willem,kolonelder sloeg in 1594 te vergeefb hetbeleg voor C0ecavalerie in Spaansche dienst, was ridder vorden, ontving in 1595 den titelvan hertog
der Orde van het Gulden Vlies,en Overleed ran dtzrt
sc/zt
?f, streed in Frankrjk,zag er
in 1665 op zjn kasteelteRenty.
zjne heerljkheid Cl
-oy dool-Hendrik IV t0t
Karel.
FïJ@.
:ran Croy,markiesran #'
c'
prJ, een hertogdom verheven,word in 1599ridder
een halven broeder van den voorgaande en van het Gulden Vlies,diende voortst0t aan
geboren te Brussel in 1549. Hj stond als zjn dood in de Nederlanden, en stierf te
krjgsman zeerin degunstvan Fil'
èsIh die Beaufort den 13Gen Januarj 1612. Hj was
zjne heerljkheid Havré tot een markgraaf- een schrander en dapper m an en tevens een
schap verhief, hem t0t riddersloeg en hem vriend der wetenschap.D00rzjnezorg ver-

Oranje.
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scheen het werk rGaspard Uevartius,l-egum tableatlx ët d'apres 1es plus beaux dessins
et imperatomlm romanorum num ismata etc. quisont0n Franceetc.(1742t2dlninf0li0)''.
(1G54)'' terwjlzjnepMêmoires''dool-den Ilz 1764 verscheen daarvan eene nieuwe tlit-

baron deJ?:f#kzC?
/dr.
/zjn uityegeven.
f

00k andere leden van dlt geslacht waren

gave.Crozathadinzjntestamentbepaald,dat
de halldteekelzilzgenverzameling voor 100000

in den aanvang van denTachtigjarigenoorlog livres aan flenKoningz0uw ordenaangeboden,
riddersvan hetGulden Vliesen dapperestrj- waamza die s0m z0u ten deel vallen aan de
ders voor de zaak der vrjheid, terwjlzj armen te Parjs.De minister Fleury wees

later de zjde kozen van Syanje's Koning. echter dat voorstelvan de hand,en de verVan hen,wiexgeschiedenismlnderinverband zamel
ingwerd verkocht.Deqesnedenesteenen
staat met die van 0ns Vaderland,vermelden werden dool
- aankoop hetelgendom van den

wj: Inilips, die in 1552 deeerstegraafran hertog van, Orllans. De Ovemge kunstwerken
Solre w erd, en van w iens zonen de oudste vielentendeelaan zjnbroeder,dochwerdenin
de ljn Croy-Dûlmer, en dejongerein 1643 1750,nahetoverljden van dezen,desgeljks
die van Croy-Havrl stichtte. Het hoofd van voor een gedeelte verkocht. De schilderjen
eerstgenoemde ljn is thans hertog Rndolf
,, bleven aanvankeljk n0g in defamilie,doch
geboren in 1823t weduwnaal- van Natalie, kwamen in 1772 in het bezitvan deKeizerin
prinsesdeZùle,en grandevan Sgaqleeerste van Rusland.

Croz6phora Necker is de naam van een
klasse.De 1jn Harrlisin 1839ultgestorven
met hertog Joseph, pair van Frankrjk en plantengeslacht uit de familie der Euphorbialuitenant-generaal aldaar,benevensgrandevan

ceën;hetOnderscheidtzichdooreenhuizige,in

Spanje, die zjn titel en goederen achterliet trossen geplaatste bloemen,van w elkedemanaan M aaûmlllaan, geboren in 1821 en tw ee- neljkeeen s-deeligen kelk,5 bloembladenen
den zoon van prins Ferdinandt generaal- van onder zaâmgegroeide helmdraden, - en

l'
najoorin Nederlandsche dienstenvollenoom
van genoemden RltdoV Debeideljnenbezitten ook in onsVadel-landtlitgestrektegoederen.
Crozat.Onderdezen naam vermeldenwj:
Antoine Crtucft markies D'
acltâlel, een
Fransch staatsman.Hj werd geboren teToulouse in 1655,trad alsloopjongen il
zdienst
bj Penalttier,penningmeesterderStaten van

de vrouweljke een lo-deeligen kelk, geene

bloemkroon,een met drie 3-spletigestemyels
geltroond vruchtbeginsel en eene 3-hokltige
springyrtlcht bezitten.Hetomvatzomergewassen, die in het zuiden van Europa,Egypte

en Oost-lndië groejen.Eene bekendesoortis

C.tindoria,H.#t>î.
<.efde tonrnesol,die aan de
kustderXiddellandsche Zee tevindenis,waar
Languedoct werd vervolgens kassier en deed het sap dezerplant,metkalk en urine ofmet
in die betrekking zulke voordeelige zakent zuren behandeld,eene blaauw e Ofeene roode
dat hj een ontzettend groot verm ogen ver- verfstofpplevert.
w ierf. D e Koning benoemde hem t0t intenCruclanella L.is de naam van een plandant van den hertog ran Vendômeen bevoor- tengeslacht uit de familie der Rubiaceën;het
regtte hem m et het handelsprivilegie op Loui- onderscheidtzich door een 2- of 3-bladig 0m siana,terwjlin 1715 deRegent- dehertog w indsel,dooreenebloem kroon meteenedraadran Orleans- hem verhieftot ridder en pen- vorm ige buis en een 4-slippigen zoolz1en 2
ningm eester van de orde van den H eiligen ljnvormiget naakte zaden.Van de soorten

Geest.Hj Overleed te Parjsden 7denJunj verluelden wj 0.stylosa Trl.,eeneoverblj-

1738.
vende Perzische plant?diein Europa als sierJosèplte Antoine Orpzlf,maarkies van F'
l
f
pzl
y. plant gekweekt wordt en fraaje rozenroode
D eze, een zoon van den voorgaande,w erd bloem en draagt.
Cruciferae ,zie Krlûsbloemi
gen.
geboren te Toulouse in 1696 en heeft alseen
Crucilx , zamengesteld uit de woorden
vriend der wetenschap en vooralals ktmstverzamelaar grooten roem verworven.Zjn mu- or'
ttœ (kruis) en Jz'
l
fpz(gehecht),isde naam
séum van scbilderjen bevatte 400 stukken van eene in hout,steen,m etaal,ivöor enz.,
van m eesters van den eersten rang,benevens vervaardigde afbeelding van den aan hetkruis
een rjke verzameling van antieke stand- en gehechten Heiland.X en vindtzulkeen cruciEx
borstbeelden, bronsw erk en vele kostbarem 0- het eerst in de 7de eeuw ; later ontving het
dellen van gebrand leem van M iehelexl.v?#elo, vf
loralzjne plaats in de kerken op hetaltaar,
Paolo Veronese, H./.t
/tz'r#i,Fiamillvqo,Bernini, alsmedein debinnenvertrekkendergeloovigen.
Anqnierenz.:voortskeurigporseleinenfayence, Somtjds zjn ermeer personen,zooals Marla

bjna 1400 cameeën èn intagliën,19000bladen
met handteekeningen en een grootaantalgravuren.Zjneboekerj telde 20000 deelen.O0k
heefthj een grootaantalgravurenIlitgegeven
van voortreFeljke schilderstukken, en het
eerste gedeeltq daarvan, 140 ltopcren platen
bevattende en beltend Onder den naam van

en Joltannes,M aydalena,krjgsknechten,enge1en enz. aan toegevoegd. In de Grieksch K.
Kerk kwam het cruciflx eerstlater ingebrtlik.
Na de Hervorming is het in de Luthersche
Kerk behouden.

Cruciger (Kaspar)ofCrel
=kqerteen jverig

voorstander der Hervorming,werd geboren te

rCabinetde Crozat'',is in 1729 te Parjs ver- Leipzig den lstenJanuarj 1504,studeerdete
schenen. D at w erk is voortgeze?,en na den

W ittenbergen werd,opaanbevelingvanIzatker,

dood van Crozatin 1740 zjn de platen door in 1524 rector te Maagdenburg en in 1528
eene vereeniging van boekhandelaars aange- hoogleexaar te W ittenberg.Hj nam deelaan

kocht en op nieuw uitgegeven onder dentitel de twistgesprekken over de godsdienst,welke
1,Recueil d'
estampes d'après 1es plus beaux teMarburg)W ittenberg,Schmalkalden,W orms,
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Hagenau, Regensburg en Augsbm'
g werden

in 1623 de tweede,in 1691 de derde,en in

gehouden, bragt de Hervorming te Leiyzig, 1729--1738 devierde.Voorafhad deAcadémie

werd in 1546 rectordertmiversiteitteW ltten- eene uitgave bezorgd van Dante'
s geschriften.
berg, en overleed den 16den November 1548. Vervolgens liet de Académie weinig van zich

Hj heeftdoorzjn jveren gematigdheid veel hooren,en in 1783 vereenigdedeqroothertog
voordeHervorminggedaan;0okverbeterdehj Leopold haar met2 andere acadêmlën te F10-

deBjbelvertalinrvanImtherenvertolktever- rence t0t de rAccademia Fiorentina''.Niette-

schillendegeschrlftenvandezeninhetLatjn.- min werd zj ln 1811op nieuw zelfstandigen
Zjnzoon KaspardeJongere,geboren in 1525, in 1819 metgewjzigde statuten voorzien.Zj
wasdesgeljkshoogleeraarteWittenberg,doch telt 18 leden) die te Florence wonen,en 28
ve
rlporzjnebetrekkingalsaanhanyerderHer- correspondêrende leden.In 1819 deed zj een
vormde leer en overleed alsnKonslstorial-pre- deel harer pAtti (Handelingenl''en in 1823
sident'' te Cassel in 1597,terwjl een zoon eene nieuwe uitgave van haar W oordenboek
van dezen, geboren in 1575, de leerm eester in hetlichtverschjnen.Zj houdtharevergawas van prins M amrits 'tm zHessenthethoog- deringen in het Palazzo-Riccardi.In de 17de
leeraarsam bt te Marburg bekleedde, in 1618 eetlw had zj grooten invloed op deItaliaande Synode te Dordrecht bjwoonde,waarhj sche letterkunde;thansechter heeftzelfshaar
tegen deveroordeeling derArm inianenstemde, Woordenboek zjngezaggrootendeelsverloren.
Crusell(Hendrik Bernard),eenverdiensteen den 8stenJulj 1637Overleed.
Cruikshank (George),00n beroemd En- ljk Zweedsch componist,werd geboren den
gelsch carricaturen-teekenaar,werd geborente

15den october 1775 te Nystad inFinland?ont-

Londen in 1794.Hj genootzeerweinig 0nderrigt, doch zjne schetsen vonden weldra
grooten bjval. VooralOogstte hj met den
schotschrjver William Hone, die den tekst
leverde,grooten roem doorzjnestaatkul
zdige

ving eerst in 1791 geregeld Onderwjsln de
muziek en werd 2Jaarlaterreedseerste clarinettist bj de Koninkljke h0fkapèlteStokholm.In1798vormdehj zich teBerljnonder

Jack build'' - rThe matmmonial ladder''en
andere, waarvoor in 1819 het procès tegen
koningin Caroline de stof leverde. Daarna

oefende hj zich in de compositie, deed in

verschenen zjne schetsen uit het Engelsche
volksleven. Met zjn broeder Robert leverde
hj
pl
luih
fe
'deenn r
gco
luifmi
ecinalma
Pan
ra
is
'l
terwp
ji
vnanLo
18n3d5on'
af
c''

corps bj de beide regimenten grenadiersder
ljfwacht,enoverleedln1838.Zjneconcerten,
kwartetten en solo's zjn te Leipzir in het
lichtverschenen;0ok schreefhj muzlek voor

de leiding van Tauselt, en werd in 1801 1id
carricaturen,zooals pr
l'heyoliticalhotlsethat der Muzlek-Académie te Stokholm. In 1803

uitgaf en platen bezorgde voor de werken

1811 en 1812 eenige kunstreizen inhetbuitenland,w erd in 1818 directeurvan hetm uziek-

de rFrithjofsaga''en andere gedichten van
van Dickensen anderen.In 1848 gafhj eene Tegnèr, en bewerkte onderscheidene buitenreeks van 8 bladen in hetlicht,getiteld r'l'he landsche opera's voor het Zweedsche tooneel.
bottle'' om in de m anier van H oyartlt de
Crusenstolpe(MagnusJacob),eenvruchtgevolgen der dronkenschap voor te stellen. baarZweedsch schrjver,werd geborenteJönHierop liethj p'
rhedrunkard'schildren''vol- köping den lldenMei 1795tkoos de loopbaan
gen. Voorts is van hem rrrhe life ofFalstaf der regtsgel
eerdheid,nam ln 1821zitting als
(1858)''met den tekstvan Brouglt.Na dien assessor ln het hof-geregt te Stokholm ,doch
tjd heeft Crltiksl
tank onderscheidene stukken zag zich genoodzaakt,Om in 1834 zjnontslag
in olieverfvervaardiyd en ten toon gesteld. te nemen. Na dien tjd leefde hj ambteloos
Crusca (Accademla della)ofAcademiajkr- in dehoofdstad van Zweden,wjddezichuitJ'
lfrcfprz
lf-,een dermeestberoemdewetenschap- sluitend aan letterkundige werkzaamheden,en
peljke genootschappen in Italië,werd in 1582 overleedaldaarden 18denJanuarj 1865.Reeds
teFlorencegestichtdoorBernardockz
lklxï, in 1821 trad hj a1s schrjver op met3novelGlambattista Ddfï, Antonfrancesco Grczzïé , 1en,diealgemeenen bjvalvonden,en t0tzjne
Bernardo ztywcFzlcen B astiano& ïRossi.Deze latere geschriften op dat gebied behooren:
letterkundigen,aan wie zich weldra Lionardo Bigtfadern (1822)''
Tvenne ëgtenskap
Yt:I/
PïtZJC aansloot, kwamen geregeld bjeen, (1847)'',- en psvarta gestalten pa Thorsborg
om elkander hunne voortbrengselen voor te (1850)''.Zjn eerste geschrift op staatkundig
lezen en de zemelen (crusca)aftezonderen gebied bevatte de rpolitiska asigter(1828)'1
,
van het meel.Nadat hetreglement was vast- waarin hjdenlofvermelddevanhetZweedsche
gesteld, Opende de vereeniging in 1584 als tjdperk der vrjheid (1719-1772).In 1828
Académie hare werkzaamheid meteen aanval werd hj mede-redacteur van eeneRjksdags-.
op Tasso.Deledendroegenafzonderljkenamen, courantin den geest der oppositie,en na het
die in overeenstemming waren metde betee- eindigen van den Rjksdag,stichtte hj het
kenisvan Xcrusca''
)zooalsDzak'',Xmeel''nzeef'' dagblad pF:derneslandet (1830)'', hetwelk
enz., en t0t zinnebeeld der Académie koos tegenover het democratische rAftonbladet''de
men in 1587 eene builmolen.De eigenljke belangen derregêring voorstond,dochin 1833,
statuten der Académiezjn ontworpenln1588, toen deze niet langer Onderstand verleende,
toen Piltrot/iM edieihaarbesehermheerw erd. gestaakt werd. Daarna gaf hj rskildringar
Afen bevorderde er vooral de zuiverheid der ur det inre afdagenshistoria (1834,2 dln)'',
Italiaansche taal. In 1581 w erd er besloten, een boek, w aarin w aarheid en verdichting
een w oordenboek zam en testellenjen daarvan vennengdwaren en hetwelk veelgelezenwerd.
verscheen in 1612 te Venetië deeersteuitgave, YervolgenskochthjdeboekprjvanTessinmet

CRUSENSTOLPE- CRUVELLI.

een aantalbelangl'tjkehandschriften,diehem
stofleverden vool*historische schetsen,zooals
X1;Q0,1772och1809,(1836)'',- rportefeuille
(1837- 1845)'',- en nllistorisktaoaofGtlstav
IV, Adolph's första'lefnadsar (1837)''.Zeer
getrokken washettjdschriftpstëllningaroch

717

overleed den 12denMei1848.Hj schreefeen

2
:Volst:ndiges Griechisch-deutchesW örterbuch
uber die Gedichte des Homerus und der H0-

meriden (1843,3deuitgavel'',benevenswoo1
-denboeken op een aantalandere Griekscheen

Duitsche sehrjvers.

förhallanden'',hetwelk van 1838 t0t1864verHeinrielt '
Ir'
iJA6J- Lebreekt Or,
l
fd1.
ç, een
scheen, de vl*agen van den dag behandeldet jverig bevorderaar derpractischelandbotlw-

en zich doox een geestigen,satyriekenschrjf- kunde.Hj werd geboren teLeipzigden18den
trant onderscheidde.Zjne tlitvallen tegen de Jtlnj 1790, Bttldeerde er in deregten,bel
-egéring bezoxgden hem in 1838eenevesting- steedde zjn tjd en een grootgedeelte van
stxaf van 3 jaar.Gedurendehetregtsgeding zjn aanzienljk vermogen aan deheeling der
en bj zjne deportatie naar '
Wexholm ont- wonden, in 1813 en 1814 aan Saksen toegestonden er volksbewegingen,wierbeteugeling bragt,beheerdezjneuitgestrektebezittingen,
bloed kostte. Later schreef hj pMorianen werd in 1830 afgevaardigdeuitderidderschap
(1840- 1844, 6 dln)'',waarin hj feiten en naar de vergaderiny derSaksische Standen,
verdichtselen op de zonderlingstewjzever- en bleefdie betrekklng behouden t0t in1848.
haspelt t0t eene geschiedenis van Zweden0nder de dynastie Holstein-Gottorp.In denzelf-

Hj onderscheidde zich door zjne gematirde
vrjzinnigheid en doorzjnebereidvaaxdigheld,
den trantschreefhj mcal'
lJohan och Svens- om ten behoeve des volks afstand te doen
kaxne(1845, 1846,3dln)'', pHusetTessin van sommige adelljke regten. Vele nuttige
under envëldet 0ch frihdstiden (1847- 1849, inrigtingen, zooals een hosyitaalvoorooglj5 d1n)''1 - en rstamfaderns anteeedentia ders te Leipzig,eeneonderllngeverzekerings(1842,2 dln)''.Meergeschiedkundige waarde maatschappj tegen hagelslag,een staathuisbezitten rEuropa'shof(1853)1854)''waarvan houdktlndig genootschap teLeipzig enz-,zjn
htjeen gedeeltein Pruissen en'een anderge- door hem t0t stand gebragt.Voorts behoorde
deélte in Frankyjk bewerkte,en pEttsekel hj t0t hetbcstuurvan landbotlw-en njvem
ett ar afpolskafragan (1863)''.Alzjne ge- heidsvereenigingenenwasmededegrondlegger
schriften onderscheiden zich dooreenboetjenden,geeBtigen stjl.Inzjnelongstegeschriften
ziet m en een onverzoenljken haatdoorschem el-en tegen KarelXlV Joltanen zjn gunsteling Bralte.

van den spoorweg van Leipzig naarDresden.

Zjnemodèlhoeven,dielljopzjnebezittingen
deed verrjzen,hadden een gunstigen invloed
op deverbeteringvan denlandbouw.Deregérlng benoem de hem t0t voorzitter van den

Crusius.Onderdezennaam vermeldenwj: l'aadvanlandbotlw.Onderdennaam vanroekoClteistia.n z'lwfx:ï Crllsi'
tts, een schrander nomischeSocietst''gafhjonderscheidenejaxen
gndgeleerde van de mystiekerigting.Hjwerd een volkskalenderuit;ook bezorgde hj een
geboren den loden Januarj 1715 teLeunabj hand-atlasvan hetkoningrjk Saksenmetstaistieke bescheiden.Hj overleed op zjn buiMersebmy, studeerde te Leipzigin degod- t
geleerdheld en wjsbegeerte,en overleed al- tengoed Riidigsdorf den 26stenAugustus1858.
daax als hoogleeraar in de theologieden 18den

CrustMceF,zie Scltaaldieren.

Odober 1775.Hj koesterde hetstoute plan, Cruvellhler (Jean),eenberoemdFransch
om de wjsbegeerte niet alleen teverhefen genees- enontleedkundige,geborenteLimoges
t0t eene afgeronde wetenschap,die hetver- den 9den Febxuarj 1791,waseenleerlingvan
stand bevredigde,maar haar o0k in verband Dlt
pnytren, bekleedde langen tjd den acadéte brengen met de regtzinnige godsdienstleer. m ischen leerstoelvoox chirurgischepathologie
Hj verving de wjsbegeerte van W'
olf door te M ontpellier, en w ertl daarna hoogleeraar

zjn eigen stelsel,doeh overleefde denvalvan
ditlaatste.Van zjnegeschriftenopwjsgeerig
gebied noemen wtj:pEntwurfdernothwendigen Vernunftwahrheiten (1745)'' - pluogik

in de pathologische anatomie te Parjs,en
eindeljk in 1836 diredeur van hetHospicede
lamaternitê.Vanzjnegesehriftennoemenwj,

behalve eene levensgeschiedenisvanDlbpwytren
oder W eg zur GewiszheitundZuverlëssigkeit (1840)) /
)Anatomie pathologique du corpshuder menschlichen Erkenntnisz (1747)'',- en main (1842- 1844,2 dln met233platenl'',Anleitung iiber natiirliche Begebenheiten or- Coursd'étt
ldesanatomiques(1830)'',- mr
fraité

dentlich und vorsichtig zu denken (1774,2
d1n)''. De zekerheid van 'smenschen kennis
vestigde hj Op diens verstand en middelljk

d'anatomie dêscriptive (1833-.1834, 4 dln,
nieuwe uitgave 1843.-1845)'',- pAnatomie
du système nerveux (1838)'' - en p'rraité
op de door G0d geopenbaarde waarheid,en d,anatomie déscriptive (1851),7.
de redewet op den vrpen wil van het Oppem
Cruvelli (Sophia),eene beroemdetooneelwezen.Hjonderscheiddezichd001*zjnevroom- zangeres,geboren teBielefeldden lzdenM aart
heid en regtschapenheid.
1826, droeg eigenljk den naam van Crûwell.
Gottlob C/zdyflzlCrltsi'
tbs,eenverdiensteljk llare Otlders ontwikkelden met verstandige
lexicograaf.Hj werd geboren den 14den Julj zorghare Ongemeen fraaje stem ,ennadatzj
1785 teLichtenstein inhetkoningrjkSaksen, zich voorts te Parjsgevormden op eenige
studeerde te Mrittenberg en te Halle in de eoncerten aldaargrooten bjvalingeoogsthad,
godgeleerdheidenletteren,w erdin 1812leeraar begafzj zieh naarItaliëenbetradteVeneti:'
en cantor te Osterode,en zag zich in 1816 ill 1847 gedurende den carnavalhet tooneel,
bekleed met de betrekking van subrectt)r te waarna zj 0ok inandereItaliaanscheschouwHannover. In 1843 ûntving lzi.l pensioen,en burgen,alsmede te Parjsen te Tuonden,met
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gejuich werd begroet. TeParjsverbond zj comitaat Bekesj,ten zuidwesten van Groszzich in 1854 aan de groote opera voor een wardein in een vruchtbaar Oord gelegen,is
an otlds merkwaardig alshetaanzienljltste
jaargeld van 100000 francs,dochreedsin1856 v
verllet zj hettooneel,waarztjvooralin de dorp van 0ns w erelddeel. Het telt ongeveer
vopr haar geschrevene OperanDieSidlianische 30000 inwoners. In 1715 werd het door den
Vesper''van Verdigrooten roem verwierf,en vrjheerron S'
tzrrzrlzrzlgestichtenmetEvantrad in hethtlweljk metgraafVi
yier,waarna gelisch-Luthexsche Slowaken bevolkt. Landzj zich te Nizza vestigde.Zj onderscheidde botlw en veeteeltzjn erdevoornaamstebronzich nietalleen door hare uitmuntende stem , nen van bestaan.In 1846 ishettot den rang
die echter volgens som migen n0g nietgenoeg van marktvlek verheven en heeftdatvoorregt
dopr de kunstveredeld was?maar ook door betaald meteenes0m van80000Oostenrjksche
hareschoonheidendoordehartstogteljkeleven- gulden.
digheid van hare voordragt.
Csaba of Cltaba,een zoon van Attélq,k0Cruz.onder dezen naam vermelden wj: ning der Hunnen, voerde na den dood van
san J'
lI/p de la Crlz,een Spaansch dichter dezen oorlog metzjn broederAladaroverde
z

van geesteltke liederen.Hi
j werd geboren in verdeeling desrljks.In den beslissenden slag
1542 te Antiveros in Ot
ld-castiliè,
' Ontving bj Sicambria behaalde hj aanvankeljk de
zjne vorming aan eene Jezuïeten-school te overwinning, doch leed vervolgens de nederMedina del Campo,voegdezich bj de orde laag en trok met 25000 trouw.gebleven Hunder Carmelieten en werd in 1568 abt in een nen naar Griekenland;hierbleefhj 13jaar
klooster te Xa11r0Sa,31Waarmen 0en niollWon 0n begafzich vervolgensn= rAzië.Tntusschen
regelhad ingevoerd.Juistom dezenieuwigheid ZiJ'n ook andere verhalen Over dezen vorst in
Nverd hi
j illhechtenisgenomen, doch nadat omloop.
Csanâd, een Hongaarsch comitaat aan de
hj zjne vrjheid herkregen had,stichttehj
het klooster van Baêza (1579),werd2Jaar overzjde van de Theisz,grenstaan de vollater bestuurder van een klooster teGranada, gende comitaten: ten noorden en oosten aan
in 1585 vicaris-provinciaal van Andalt
lsië,en Arad en Bekeqj,ten zuiden aan Torontâl,en
in 1588 defnitorzjnerorde.Daarna werdhj ten westen aan Csongrad. Het telt op rtlim

op nieuw van zjne waardigheden beroofd en
opgesloten in hetkloosterteUbeda,waarhj
den 14denDecember 1591overleed.Hj werd
heilig verklaarddoorBenedictu XIII,enzjne
werken,het eerstverschenen te Barcelona in

1619,zjn vervolgensbj herhalinguitgegeven

29 (3 geogr.mjlenomstreeks74000inwoners,
die zich met landbotzw ,veeteelt en houthan-

delbezig hotlden.Men heeftcrdeaanzienljke

m arktvlekken M akö aan de M aros met26000,
en Nagy-Lak, niet ver van laatstgenoemde
rivier,met10000inwoners,- voortsdepoeszta

en vertaald.

Mezöhegyes met eene beroemdestoeterj van
kaansche dichteres.ZjwerdgeborenteXexico, Csanyi (Ladislaus),ministerten tjdevan
nam e1-in1690denslujeraan,enwerdgeroemd den Hongaarschen opstandin 1848,werdgeboa1s de tiende Mtlze. Hare gedichten ztln het ren te Csanyi in 1790?nam als huzaarin het
eerstdoor Gayna (1691)en vervolgensbjhm'
- Oostenrjkscheleger deelaandeveldtogtenvan
de Jy Santa Orsfz,eene Ameri- 3000 paarden van (1e edelste rassen.

haling uitgegeven.
1809- 1815,leidde daarnaeenam bteloosleven
Raltta Cr'llz,een Peruviaansch generaalse- en behoordem etDeakt0tdeoppositie.In Maart

dert1823.In datJaarbegafhjzichvanCallao 1848 handhaafde hj de ordetePesth,Werd
met 5000 man ondex zeilnaar Oppemperu, als gouvernetlr naar het ztliden des lands geom dit land te bevrjden, veroverde La Wcz, zonden en vergezelde hetleger,toenhetvoordoch leed niet lang daarna de nederlaag,zoo- waarts rukte naar W eenen, alsmede b!jden
dat hj naar Pert
l terugkeerde.Hier werd hj terugtogt.Voorts bleefllj in denaanvang van
in 1826 president,begafzich in 1827 als ge- 1849 a1s comm issaristePesth tptdatW indischzant naar Chili,w erd er president van Boli- ptW/z er binnentrok, waarna hj de regéring
via en bezorgde bloei en welvaart aan die volgde naar D ebreczin.In Siebenbûrgen legde
Republiek.Daarna bragthjdevereenigingvan hj als commissaris der regéring eene groote
Opper- en Neder-peru t0tstand,en zag zich gestrenghei
aan den dag tejen deSaksersen
in 1835 benoemd t0tprotector derPeru.Boli- W alachen.d
Na deonat'halzkelpkheidsverklaring

viasche re?ubliek. Tn den oorlog met Chili
was hj nlet zeergelukkig,zoodathj zjne
betrekking moestnederleggen.Bjeenepoging!
om haargewapenderhant
lte herkrjgen,werd

van den 14den April1849 werd hj totminister
benoemd;bj de tweede vlugtvan hetll0ngaarsch bewind uitPesth washj de laatste,
en ltj stemde voorhetvoorstel,om het(
lie-

waar men hem latert0tmaarschalkbenoemde

H ongaren de wapenshaddennedergelegd?nam

hj gevangen genomenenaanChiliultgeleverd, tatorschap aan GöryeiOp te dragen.Nada'tde

en in 1849a1sgevolmagtigdenaarFrankrjks Csanyi de wjk naar (le Rtlssen,doch deze
hoofdstad zond.
leverdenllem uitaandeOostenrjkers,diehem
Cruzado is eene Portugésche munt ter tegeljk m0tden baron Jessektak denlodenOcwaarde van 480 reis ofongeveer 137 cents tober te Pesth ophingen.
Nederlandseh.
Csaplovics von Jeszenova (J0hann),
Crypt,zie Kerk.
ecl) verdif
lnsteljk Hongaarsch schrtjver,werd
Cryptogam en, zie Plantenklbnde.
gebol-en t() Felsis-pribellinhetcom itaatGroszCsaba, ook Tq7.:1 en Békes-Csabayen ge- llonttz den ztstezl Septem ber 1780,studeerdo
naamd, een groot vlek in het llongaarsche in de l't?gten,llegat'xicllin 1808naar'W eenen?

csàpluovlcs v0N a szEN0vA- cs0MA.
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werd in 1812 secretaris van den bisschop te zdenOctobervan datjaarop lastvan Gövyei
Pakracz in Slavonië,in 1813secretarisvan den terdqod gebragt.
graaf ep4 k%ehönborn,en lateropzigteropdiens
Cslk , Csikszek ofde Czekler ,
9f08,een ge-

goederen in Hongarje.Hj schreef,behalve west in hetoostenrjkschekroonland Siebeneenige regtsgeleerde werken,sDieBienenzucht biirgen, grenst ten noorden aan Bistl
Gtz)t0n
in Doppelstocken (1814)'',- nslavonien und oosten aan Moravië,ten zuiden aan oberweiszum TheilKxoatien (1819,2 dln)'',- pT0p0- zenbtlrg, en ten westen aan Torda;hettelt
graphisch-statistisches Archiv des Königreichs Op 811
/a L geogr.mj12 marktvlekken en 72
Ungarn (1821,2 dlnl'',- pGem:ldevonUn- dorpen,bevolktmet 100000 zielen.Debodem
garn (1829, 2 d1n)'',- mDie Kroaten und is erbergachtig enboschrjk,enhetklimut
W enden in Ungarn (1829)'' - rungarn und koud,zoodatmen er geene tarwe,geen ooft,
Englapd (1844)''enz.
maar vooralrogge,haveren aardaypelsverCsardâs,uitgesprokenalstsjardas
j,isde bouwt. De bosschen leveren er ultmuntend
naam van een nationalen Hongaarschen dans. eikenhout, hetwelk langs de Maros vervoerd
Deze wordt door een willekeurig aantalparen wordt, - voorts heeft men er belangrjke
in '/. maat uitgevoerd en heeft geenevaste kopermjnen en zurebronnen.Dehoofdplaats
qgureny d=r deze van den ltlim der deelne- van dit gewestis hetmarktvlek Csik-szereda
mers afhankeljk zjn. Eene ongedwongene met 1000 inwoners.
Zigeuner-muziek voegt daarbj het best. De
Csik6s (De)ofpaardenherder iseen type
dans neemt een aanvang meteene andante, uit het Hongaarsche volksleven.Hj is g0WM r'
hP
** de danser en de danseres zich met kleed met een hemd en een langen broek van
vrjepassen op de maatvoorwaartsbewegen, groflinnen,en draagt een lederen gordelmet
terwjldedame de linkerhandin dezjdezet blanke knoopen,een kleint,nhoedmetbreeden
en de regter op den schouder legtvan haar randopzjnmetlangejzwarteharenbedekthoofd,
cavalier of t0t het opnemen van haarkleed en csismen ofeene bjzondere soortvan laar.

gebruikt.De passen worden allengslevendiger
en g=n van gekletter der spoxen en van

zen met kletterende sporen.De Csikds bezit

eene qrootematevan krachtenbehendiyheid,
handgeklap vergezeld,totdateindeljk dedan- diehtlbj hetvangen en dresséren van Jonge
ser zjne danseresomvaten methaarop de- paarden aan den dag legt.Hj groeitop te
zelfde plek ronddraait. Voorheen werd de m idden der pu rden op de Onafzienbare grasnationale dans opdeqscheiden in palotâs of landen en bljftalzoobuitenaanrakingmetde
paleisdans en esar
'd#.: of kroegdans; thans hedendaagschebeschaving,zoodathjeenlistig
maakt men tusschen die beiden geen vex- uitgevoerden diefstalvanpaardenendergeljke
schil.
zaken als roemenswaardige heldenfeiten beCsâsââr(Franz),eenHongaarschschrjver schouwt. Men ziet alzoo in hem de eigenen dichter,geboren te Zala-Egerszeg in 1807, schappen van een dappelen hl
lzaar en Van
werd in 1830 leeraar in de Hongaarsche taal een vermetelen struikroover vereenigd.Daar
te Fiume en verkreeg in 1832eenebetrekking hj zich tevensonderscheidtdooreene zekere

bjhetgubernitlm,voortsin1836dievannotaris
bj dewissel-regtbank aldaar.Laterbekleedde
hj een dergeljk ambtte Pesth,doch verloor
dat,dewjlhj eenebenoeming vanhetRevolutionairBewind hadMngenomen.Hj schreef
belangrjkewerken overhetHongaarschewisselregt,- voortsrltalienischeReizen (1843)'',
en rAlythologisches W örterbuch(1844)'',XDer iumer Hafen (1842- 1843,2 dlnl'',en mGedichten (2de uitgave 1846)'' die zich

soortvan edelmoedigheid en doorzjn afkeer
van laagheid en verraad, hebben sommigen

zjn beeld in een dichterljken glansgehuld,
bjvoorbeeld KarlWdck in planko,derUngarischeRoszhirt(1853!3deuitgavel''.
Csokonai (Michaèl),een Hongaarschdichter, geboren te Debreczin den l7den D ecem ber 1774,werdin 1795 leeraarin declassieke

dichtkunst aan het gymnasium in zjne geboortestad. W eldra echter verloor hj wegens

door een bevalligen vorm en een tllep gevoel ongesteldheid en wegens zjne zonderlinge
onderscheiden.Ook heefïhj een aantaldas- luimen die betrekking, waarna hj zich naar
sieke Italiaansche w erken in het H ongaarsch Sârospatak begaf,om in de regten testudêren.
vertaald,en in 1850 hetdagbladrpestiNaplô'' Doch ook hierin schepte hj geen behagen,
gesticht,waarinhjhetstelselvandenminister zoodat hi
j zich te Presburg vestigde,waar

Baeltverdedigde.Hjoverleedden17denAugustus 1858.
Csepel, een vrtlchtbaar Donau-eiland in
Hongarje,heeft eene oppervlakte van G 1
geogr.mjlen en een aantalvolkrjkedorpen.
Van ouds strekte het t0t verbljfplaats aan

hj zich aan dedichtkunstwjdde.Doorzjne
DMagyar-Musa (1797)''
, - door het komisch
heldendicht rDorotya (1803)'',- door zjne
Anacreontischeliederen,- dool
'zjnepLe11a'',
door zjne poden (1805)'',- doorzjne
gelegenheidsgedichten (1806),- endool.zjne
M agyaarsche vorsten en behoorde het totden
Lente.(1802)'
'naar die van Kleistbezorqde
bruidschat van Hongaarsclte Koninginnen.Tn htjzich grooten roem en een belangrjken 1n1721 schonk K arel VI lletaanprinsMltyenllgs, vloed Op de ontwikkeling der Hongaarsche
wiens prachtig kasteelin dtlllool'dplaatsRacz- letterkunde.l1j vervaardigde oorspronkeljke

keve prjkt,doch in 1825 vervielhetweder
aan de Oostenrjksche kroon.In het najaar
van 1848 vatteden de Oostenrjkers erpost,
om den overtogtvan Jellaqlâp'ovt)rdeDonau

stukken in zjne moedertaal, en overleed den
28sten Janual'
j 1805.Zjne gezamenljkewel'
ken zjn in 1813en 1816in 9deelen,enlater
dflor Toldy uitgegeven (1846).
te verhinderen, en graaf ZIehy werd er den
Csom a (Sandor), e0n vordiensteljk llon-
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gaarsch reiziger en taalkundige? werd gebo- en devisscherj.Hetmeerendeelderinwoners
xen in 1790 te Körösin Siebenbtirgen:genoot behoort er t0t de R.Katholieke Kerk,en de
eene zorgvuldige opvoeding en studeerde van hoo
Ct
fds
s,Sazfeko
gems
dinti.g uit Cnidus in Carië,
et
sa
ljasi
1812 t0t 1815 te Naqy-Enyedin deletteren

en in de godgeleerdheld,waarna hj t0t1818 was de ljfarts van den Perzischen koning
onderscheideneDuitscheuniversiteitenbezocht. ArtaœerœesMnemon,een tjdgenootvan XenoDe voorlezingen van Blnmenbach teGöttingen FAps:en schreefaan hetPerzische H0fzjne
bragten hem 0P het denkbeeld,0D3 de 00r- rPersica'' in 23 boeken.In de eerste zes be-

spronkeljke woonglaats derHongaren in het
binnenland van Azlë Op te sporen,zoodathj
metjverzjne kennisvan deland-envolkenkunde, van de talen en van de geschiedenis
zpcht te vermeerderen.Nadathj zich te Temesvar en te Agram op de Slawische talen
had toegelegd, begafhj zich in 1819 naar
Boekarest, om zich gemeenzaam te maken
met hetTurksch,waarnahj doorBoelgarje

handelde hj degeschiedenisderBabylonischAssyrischerjken t0taan destichtingvanden
Perzischen Staat, in de vol
gende 7 die van
dezen laatste t0t aan het einde der regéring
van Xerœes,en in deoverige die der volgende

Perzische koningen t0taan zjn terugkeerin
zjn vaderland (390 vôôr Chr.
). Hj heeft

daartoe hetPerzisch rjksarchiefgeraadpleeqd
en gedeelteljk a1sOogyetuigedegebeurtenls-

en Roemelië naar Enos toog en zich van hier sen beschreven.Van d1
tbelanprjk werk,in
inscheepte naar Egypte.De pestverdreefhem Ioni
schentonyvalopgesteld,bezlttenwjslechts
uit Alexandrïa,en hj reisde111 in eellO0s- een schraalulttrekselin de zBibliotheca''van
tersch gewaad van Beiroet over Aleppo en Pltotius,benevensfragmenten,diebjDiodorus,
:,P lgtlareh''
lts en anderen voorltomen.
MossoelnaarBagdad,waarnahj,ondersteund x1./lezlc:'?f,
door den Engelschen consul,zjn togt Over Het 2de boek van Diodor'usisnagenoeg geheel
Kermansla en Hamadan naarTeheran voort- aan dat geschrift van Ctesias ontleend. O0k

zette.Hiexkwam hj in October1820 enver- over Indië enz.heeft hj geschreven. Eene
toefde er 4 m aanden, om zich de Perzische zooveelmogeljk volledigeuitgavevan'tgeen

taal eigen te maken. Den lsten Maart 1821

n0g van Ctesias bewaard bleef, is in 1824

verliethj,alscen Arméniprgekleed,diestad, door Blihr uitgeven.
l'eisde naar Mesjheden bel'
elktena hetd0Orwoxstelen van vele moejeljkheden den 18den
November Bokhara,VanYP3ar hi
j met eene
karavaan zjn togt voortzette over Balkh,
Kaboelf
m Bamian naarLahoreenPendsjaub.
Daarna bezocht hj Ladak en Kaslmir,waar
hj zichbekendmaaktemetdetaalvan Tibet.
De kennisvan dezeen van harerjke letterkunde vermeerderde htj voortsmetvoorbeeldeloos geduld gedurende vele Jaren bj den
Lama van Zanskar en onder de leiding van
geleerde lama's in een klooster te Kanoem

Ctesilaus of Ctesilas,een beeldhouwer in
hetoude Griekenland,leefde,evenalsPltidias
en Polyoldes,te Ephese.Men heeft van hem
n0g 2 marmeren beelden van eene gewonde
Amazone? een in het Museo Capitolino en
een op het kasteelte W örlitz.Een dool'hem
vervaardigd standbeeld van Plrioles bezorgde
llem grooten roem.Volgens een opschrift,in
1839 op de Aeropoliste Athene Ontdekt,en
volgens de mededeeling van Pliniusheettehj

eigenljk Cresilas.

Cuati of Coatie,zie Ne'
tsdier.

aandenbovenloopderSedledsj.Eindeljkreisde
Cuba,hetgrootste derAntillischeeilanden
pkste Spaansche K olonie, ligt
hj in 1831naar Calcutta,waarhetAziatisch en de belangrGenootschup zjnenasporingenOphoogenprjs tusschen de Golf van Mexico en het oude
stelde.Hj werd er bibliothecaris van hetGe- Bahama-kanaal! tusschen 56 en 68O W . L.
nootschap en bewerkte er rA grammar ofthe

van Greenwich, en tusschen 19O43' en 2;O

Tibetan lanyuage''en een rEssay towardsa 12'N.B.,en heeft bj eene lengte van 160
didionary Tlbetan and Enyllsh,,(
jjtjjlj
qtjl
jîu geogr.mjleene gemiddelde breedte van 15

1834 op kosten van het Brltsch gouvernement geogr.mjl.rot deuitspringendepunten del
.
in het licht verschenen.Daarenboven leverde kustljn, die eene lengtcheeftvan meerdan

hj in de 1Asiatic Researches''een volledig 500 geogr.mjl)behooren ten westen Kaap

overzigtvan de Heilige Boeken derTibetanen. San Antonio, ten ztlidoosten Kaap de Cruz,
Later begafhj zich op reis,Om zjne naspo- en ten Oosten Kaap Xaisy. De straat van
ringen te L'Hassa, de hoofdstad van Tibet, Yucatan scheidthet van het schiereiland van
voorttezetten,maarOverleedop wegderwaarts dezen naam , t0tAlexico behoorende,die van
te Dardsliling in Sikkim op den llden April Florida van hetevenzoogenoem deschiereiland,
1842.
enhetAvindward-kanaalvanheteilandHaïti,Csongrâd, een Hongaarsch comitaataan en de haven van hare hoofdstad Havana ver(
1eoverzjdevandeTheisz,grensttennoorden heft deze d0Ol'hare ligging t0t eene vau de

aan Szolnok,ten oosten aan Békésjen Csanâd, belangrjkste handelsplaatsen onzeraarde.De
ten zuiden aan Csanâd en Torontâl, en ten kusten zjn e1'meestals'lak envanuitmt
lntende
westen aan Bttt!s e11 Pesth, en telt op rtlim

havens voorzien, doch op onderscheidehe

60 L geogr.mjlen bjna200000zielen,dieer plaatsen ook nagenoegOntoegankeljk wegens
over 1 stad, 3 marktvlekken en 12 dorpen de talrjke klippen? zandbanken, komalriffen
zjn verdeeld.Hetbeziteen zeel'vruehtbaren en kleine eilanden.
Cuba, heelt eene
bodem , die een grooten overvloed van graan
en tabak oplevert. De Theisz, die het in 2
deelen splitst,benevensde Körösen de Maroy
bevorderen er den handel,den scheepsbouw

oppervlakte van 2140 Of met Pinos (?n
eenige andere kleine eilanden eene van 2258

()geogr.mjlen.Zjnebelangrjkstebaatjenzjn

(11(tvan Nipe en Nllévitas aan tle noflrdkl1st,
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en die van Guantanamo, Cienfuégos(Jagua) hoeven (caserios) en op qlantages.Verreweg
en Broa aande zuidkust,en zjnemerkwaar- haar meerendeel houdt zlch bezig met den
digste eilandjesdereeksderColoradosen de landbotlw en met de bewerking van planta-

Romano-eilanden ten noorden, Pinos,de be- g0sqvoortsheeftmen er eengrootaantalveevallige Jardines del Rey y la Reyna en de hoeven (estancios).Belangrjk zjn er vooral
Doolhof(Laberinto)derCayosdedozeleguas de suiker-plantages, die grootendeels aan de
ten zuiden. Het binnenland is in het westen noordzjde op hetgebied derroodeaarde geheuvelachtig en hier verheFen zich enkele legen zjn en vorsteljkeinkomsten opleveren.
bergen t0teeneaanmerkeljkehoogte,zooals De pvegas de tabacco''leveren er uitmunten-

de P>n de Matanzas (bjna400 Ned.el),de den tabak, en de koëj-plantages (cafetales)
Tetas de M anagua,de M esa de Mariël en de bevinden erzich hoofdzakeljk inhetoosteljk
Pico de Guayabon (bjna 800 Ned.el),als- departementzdoch dekoëjteeltiseraanmermede verder westwaarts de Sièrra de l0s Or- keljk vermlnderd.00k verbouwtmen erka.
ganos. In het middelste gedeelte nadert de

toen,dochhetbelanrrjkstevoortbrengselvan

bergstreek metden LomasdeSan Juan (650 Cuba isdesuiker,dleerin kisten!jaarljks
Ned.el)t0tdezuidkust,en hetkalkgesteente ten getalevan 1'/amillioen,wordtultgevoerd,
is er van talrjkegrottten en holen voorzien. benevens stroop en rum. Op de suiker volgt
Ten oosten der vlakte van de stad Principe,

in rang detabak;deteeltvan ditgewashield

in hetbinnenlandgelegen,neemtdeeigenljke reedsln 1850meerdan 70000werkliedenbezig,
bergstreek een aanvany in denSièrradeCarca- dieeen gezamenljk bedrag leverden van 0mmessas,die evenwjdlg isaan denoordkust, streeks 25 millioen Ned. pond.O0k op het
en die bergstreek rjsthethoogstindenSièrra eiland zelfwordteeneverbazende hoeveelheid
de Tarquino (2500 Ned.e1),in denSièrrade1 tabak en sigaren verbruikt.DeHavana-sigaren
Cobre en in den Siêrra de l0s Cuchillos.Het zjn echter nietalle watzj wezen moesten,
eiland is behoorljk van rivieren voorzien, wanthet is bekend,dat in 1854 juistte Hadoch t0t het kleine getalder bevaarbare be- vana264millioensigarenvervaardigd zjnvan
hooren de Rio-cauto,de Sagua la Gmndeen buitenlandschen taba'
k, terwjl datJaar niet
de Sagua la Chica.Hetklimaat is er uitmun- eens zooveelechte titgevoerd kondenw orden.
tend, en de gemiddelde jaarljksche warmte Meer dan 2000 schepen loopen jaarljksbinbedraagt er te Havana 20OC..ente Santiago
21,60C. De gemiddelde warmte der warmste
maand is te Havana 22OC.en die derkoudste
1750 C. Sommige moerassige gedeelten der
kust veroorzaken er de gele koorts,doch het
binnenland is zeer gezond.De zuidkustwordt
er wel eens door aardbevingen en orkanen
geteisterd,doch niet ztlo geweldig als andere
Antillische eilanden.De bodem is er versierd
m et een w eelderigen plantengroei;men vindt
ln0r suiker? koëJ
-, katoen, tabak, P,a0a0, *
.
digo maks, riJst,ananassen,bananen, zuideljke vruchten en kostbare houtsoorten. Te
vergeefs zoekt men er deverscheurendedieren

nen in de haven van Havana,- indeoverige
havens ongeveer even zooveel.Men sehat de
waarde der geheelejaarljksche productie op

Cuba Op 1261/amillioen dollars.

Thans zjn er 14 belangrjke havens V00r
den buitenlandschen handelgeopend,nameljk
Havana, Matanzas, Cardenas,Saguna-grande
(Santa Clara),Caïbarien (de haven van Remedios),Nuévitas,Jibara (de havenvanHolguin),Baracoa,Guantânamo,SantiagodeCuba,
Manzanillo,Casilda,Jagua (devoortreFeljke
haven van Ciênfuêgos),en Rio-sasa.Zj zjn

door een druk stoombootverkeer met devoornaam ste koopsteden van het buitenland en
derwoestenjen;zelfszjnergeenegevaarljke doorjzeren spoorwegengrootendeelsonderling
kruipende dieren of insecten. De Europésche en raet de voornaamste plaatsen van hetbinhuisdieren hebben er een nietlw vaderlandge- nenland verbonden. Op honderde suikerplanvonden, 0n iyl den benedenloop der rivieren tages levert de stoom een aanmerkeljk gevindt men behalve kaaimans,vele sehildpad- deelte der arbeidskracht, en t0t aan den
den, visschen en weekdieren.Goud en zilver jongsten opstand werd er de toenemende
worden er nagenoeg nietm eer gew onnen,welvaart door verlichting en beschaving achdaarentegen veel koper, alsmede eene kleine tervolgd. Het beminneljk karakter der illhoeveelheid steenkolen en aardpek. Voorts woners van Cuba wordt zeer geprezen, en

vindtmen erbelangrjkegips-enmarmerlagen, vooralvindt men loFeljke melding gemaakt
fraaje Jaspissoorten enz. De meestberoemde van de menschlievende behandeling derslaven

aldaar. Het land w ordt bestuurd door den
kapitein-generaal,gouverneurvan Havana,en
de fnandën verkeeren er in een ongemeen
zjn slechts120 I
D geogr.mjlendoordenland- gunstigen toestand. Men heeft er 20000 m an
bouw in beslag genomen.H etaantalinwoners Spaansche linie-troepen,terwjldaarnaastn0g
was er in 1869 ruim 1414000, waaronder 3-Of4000 miliciens uit Cuba de dienstwaarzich rtlim 370000 slaven,bjnadubbelzooveel nem en.D e vloottelde er in 1857 ongeveer26
Blanken en 226000vrjeKleul'
lingen,benevens schepen met200 stukken geschuten 3000man.
50000 koeli's bevonden. Sedert 1851 is het T0tdebelangrjkste plaatsen behooren erHaeiland verdeeld in een westeljk departement vana met omstreeks 200000,SantiagodeCuba
metHavana,en in een oosteljk metCubaals met 37000, Matanzas met 36000,en Puértohoofdstad.De bevolking woont er in steden Principe met 30000 inwoners,terwjlvoorts
(ciudades), in vlekken (villas), in dorpen Guanabacon,Trinidad,Cardenas,SantiEspi-

bron is er die van San Diégo ten zuidwesten
van Havana.
Van degeheele oppervlakte van heteiland

(puêblos),in gehuchten(aldeas),opverstrooide ritu, Villaclara en Ciénfuégos iedereene beV.
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volking hebben van !6- t0t 10000 zielen.
Cuba werd den 28sten October 1492 door
Colltmb'
t
bsontdekten doorhem Juanagenaamd.
Hetbehield dien naam echter niet?endienvan
Fernandina, latnr door Velasqvez er aan toe-

land
ee
tS
paoa
hat
dd
we
rdhh
tvo
rns
Scphaenlj
euk
van
een afgewprpen,
grooter belang,
om Cuba,als den sleutelderGolfvanMexico,
te behouden, vooral daar zoowel Engeland
a1sdeNoord-AmerikaanscheUniehunnegretige

gekend,evenmin.Totzjndoodt0ebeschouwde blikken opdatbelangrjkeilandgevestigdhielden,welks Creoolsche ingezetenen niet ongezind waren, om zich aan laatstgenoemde aan
te sltliten. Daarom werd Cuba in 1816 met
hetvan allezjden doorhetzoute waterwas de opheëng van het tabakmonopolie en in
Columlms dit eiland als een vooruitspringend
gedeelte van het vasteland,en eerst in 1508
bleck het door de nasporing van Ocampo,dat

omringd.Tn 1511 droeg Diqqo Ctl/f
/wlùf
z.
:aan
Dijqo Tz
:lt
zygzfdz,gouverneurvanhetzuidwesteljk gedeeltevan Hispaniolaeneenderoudstemedgezellen zjnsvaders,den lastop,om

1818methetgenotvan den vrjenhandelbegunstigd.O0k droeg men zorg,dat bekwame
mannen als gouverneurs derwaarts werden

gezonden.Niettemin werd Spanlegedurigmet

zich van Cuba meester te makent- '
tgeen het verlies van Cuba bedreigd.In 1845 werd
zonder veel moeite geschiedde. Velasqvez in hetCongrès teW ashington deaankoop van
stiehtte er de stad Baracoa en binnen weinige het eiland ter sprake gebragt,- in 1846 ont-

*
jaren n0g 5 Ot'6 steden.Hj bevorderde er stondin deVereeniqdeStateneengenootschap,
den invoervanNegers,knoopteverbindtenissen datcen aankoopprjsvan 200 millioendollars
aan met M exico, werd er kapitein-generaal beschikbaar wilde stellen,- en terwjl de
el
zliethetbjzjn dood(1524)ineen bloejen- dagbladyers voorde annexatie jverde!vormden toestand achter.Hj en zjne eerste op- denerzlch benden vanvrjwilligerg,d1ehaar,
volgttrsbevorderden diendooreenewelw illende

in zamenspanning met de Creolen op Cuba,

bejegening der Indianen.In 1539 lietechter gewapenderhand wilden volbrengen. Reeds

de stadhouderHernando Sotodatbeqinselva- hadden zich 1500 man Onderaanvoering van

denoversteW ltitevereenigd?toendieonwettige
daad door de Noord-Amerlkaansche regêring
werd belet. Niettemin ontstond te New-York
de rlunta promovedera del0sinteresespolitigered.Tntusschen hadheteilandveelteljden c0s de Cuba'',welke de beweging deetl aanvan zeeroovers,die Onder de namen van C0r- houden. l'ot hare leiders behoûxde Narsarelz, Flibustiers enz. die streken onveilig eiso Zpzdz, geboren in 1798 en afkomstig
maakten.Tn 1538 werd Havana verwoest,en uit Venezuêla, waar hj in het Spaansche
in 1688 Principe geplunderd.Eerstin hetlaatst leger tegen Bolirar gestreden had, waarna
der lide eeuw werd er detabaksbouw inge- hj a1s kolonel Op Cuba en vervolgens in
ren, en in 1560 waren er alle Tndlanen uitgeroeid. Dit zou een onherstelbaren slag aan
de koloniehebben toegebragt,indiendelloogst
geltlkkige ligging van Havana haar niethad

voerd,en dezewieryweldra zöö grootewin- SpanletegendeCarlistenindienstwasgeweest.

sten af,dat de regérlng zich in 1717 hetm0- Nadien tjdwashjt0tlidderCortesgekozen,
nopolie daarvan toeëigende. Die maatregel en de invloed van Espartero had hem de bewe
kteoyroeronderdebevolkingenbevorderde trekkingbezorgd vanstadhoudervan Trinidad,
den slulkhandel m et Jamaïca, w elke echter welke hj echter weldra verloor.Nu zochthj
verm inderde,toen het tabaksm onopoliein het de bevolking van Cuba tegen Spanle op te
bezit kwam van eenige kooplieden uit Cadix. rujen,doc'
h hetverraadmaaktezjneplannen
Tn 1762 werd Havana,na zieh gedurendeeene openbaar,en hj nam dewjknaarN00<d-Amemaandtehebbenverdedigd,doordeEngelschen rika.Hierbragthj eeneexpeditietegenCuba
ingenomenymaar in 1763 tegen hetbezitvan in gereedheid en landde den 19den Mei 1850

Florida aan Spanje teruggegeven.Het vrje met 600 man te Cardenas, doch hj moest
verkeer, door de Engelschen toegestaan)k0n
echternietafgeschaftwordenen werddegrondslag van den ongem eenen bloeivan H avana.
Deze stad, na 1773 hetmiddelpuntvan den
slavenhandel van geheel Spaansch Amerika,
werd in 1777 t0t een zelfstandig kapiteingeneraalschap verheven.Na den Noord-Ameri-

aanstonds terugkeeren. D oor de regtbank in

verkeerde het ciland in cen gunstigen staat,
toendegrooteFranscheOmwentelinguitbarstte,
en 0ok deze bevorderde er de welvaart.Vele
Fransche Koningsgezinden trokken van San-

beveltm had,van den aanslag onderrigt.Terstond na de landing werden 52 manmetCril/:s& w,gevangen genom en en te H avanadoodgeschoten. Lopezvlugtte na eenige rampspoedige gevechten in het gebergte) doolde er
eenige dagen l'adeloos rond, doch werd den
3osten Augustus herkend en in heclztenis genom en en den lsten September te Havana ter
dood gebxagt. Daal.door echter verminderde
geenzins de annexatie-lust der Noord-Am eri-

Noord-Amerika vrjgesproken, trok hj ruim
een jaar later wederom derwaal'
ts met453

man,vergezeld doordenAmerikaan Crittenden
en den Hongaar Trayayalsonderbevelhebbers.

Hj landde den 12den Augustus tePlaytas,
niet vervan Bahia Honda,maarvond erbj
kaanschen vrjheidsoorlog werd teHavana en deingezetenen veelminderbjval,danhjvexSantiago dehandelvan allekluisters bevrjd, wachtte.Daarenbovenwasdekapitein-generaal
en in 1790 zelfs de slavenhandel. Daardoor Josldela Concka,die 25000 man onderzjne

Domingo derwaarts en bragten erden koffj-

botlw.Later had men er gedurig metden 0pstand der Negerstew orstelen,zooalsin 1812,

toen deZwarten door den vrjen NegerAponte

werden aangevoerd,- voortsin1844envooral
in 1848,en de beteugeling dierdreigende bewegingcn kostte stroomen bloeds.
kanen, terwjl Engeland,uitnajver,alhet
Nadat de Spaanscho koloniën op het vaste mogeljke deed, o1
z1Spanje in hetbezitvan
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atvan wet
Cuba te handhaven. Datp0k Spanlehiertoe uitzag,vervielmen er t0t een stn,
medewerkte,behoeftgeen betoog.Dekapitein- telooshei
d.De regêrinq van Isabella 11 wilde
generaal Canedo,de opvolgervan La OppcF
ll, in 1866 daaraan een elnde maken,maar alle
werd in 1853 df
lol'den generaalde/t:Pezltlla daartoe strekkendepogingen werden ventjdeld

vervangen.Deze bragtden lstenJautlarj1854 door de partj, die geen hoogerdoelkende
een besluitteralgemeenekennis,waarbj de dan de batige saldo'svoordeSpaanscheschat-

Negers,dieonderden naalllqvan remallcipados'' kist te behouden.De inwoners van Cubaver-

bekend waren? hunne volkomene vrjheid en voegden zich inmiddels bj de regêring o1z1de
de beschikking over de voortbrengselen van noodzakeljkste hervormingen teverkrjgen in
hunnen arbeidverkregen.D ezemaatregelw ekte de gedaante eenervrtjzinnigeconstitutie,die
verbittering en bezorgdheid in deNoord-Ame- htln de vrjheid van drukpers,hetregt van
rikaansche slavenstaten, en het 'W etgevend
Ligchaam van Louisiana,steldevast,datCuba

petitie,hetregtolustaatsam btentebekleeden,

vrjheid van handel en njjverheid,hetregt
bj de Vereenigde Staten diende teworden A-an vereeniging en vergadering,hetregtOm
ingeljfd.Er kwam n0g bj, dat de Noort
l- vertegenwoordigers naar de Cortez aftevaarAmerikaansche stoomboot rBlack-warrior''te
Havana w egens overtreding derbelastingw et
in beslag genomen was.Nu ontstond er eene

(ligen enz.waarborgde.Hoeweltw eebevoegde
luannen, Serrano en D'ttleet die er het stadltouderschap lladden bekleed, in de Cortes
geweldigespanning,dieden vredeernstiybe- verklaarden,dat de w enschen deringezetenen
dreigde. De clem ocratisehe president Pterce van Cuba verhoord dienden te worden,wilde

verklaardeden 15denMei1854in zjnebood- (
le reyêring t0tgeenehervormingenOvergaan.
schap aan het Congrès:datde eer der AmeBenspeljk was vooralde houtling tlerre-

rikaansc,
hevlag dtlol'Spanjeyeschonden was, géring met betrekking t0t de slavenquaestie.
en Op nieuw vereenigden zlch vrjwilligers Van het eiland zelfwaren meermalen smeekm et het (1oel Om zich van Cuba,m eester te schri
fteningekoment0tafschaënyderslavernj,
lnaken, temvjl Soull, de Amerikaansche

Spanjewerd dool
-hetCongresteMreenen

genoodzaakt den slavenhandelteverbieden?Spanje t0t den afstandvanheteiland tebe- zelfs verbond het zich in 1817 Om aan den
wegen. Espartlro liet zich echter geenszins heimeljken invoer van slaven een einde te
vervaard maken: hj zond 30000 man onder nlaken, en ontving daarvoor van Engeland
bevelvan den tlitstekenden La Conohaalska- eenes0m van400000pondsterling,entochw erd
pitein-generaalderwaarts.Een aanslag op het de slavensmokkelarj Oogluikend toegelaten
leven van dezen wasoorzaak,dathj geheel en in 1865 eenevereenigingvan tegenstanders
Cuba in staat van beleg verklaarde,die ech- der slavernj op Cuba ontbonden.Hiermede
ter weldra kOn worden opgeheven:inmiddels isderjderongeregtighedenvan hetSpaansoh
werd Sonllteruggeroeyen,en daarna dezaak bewind n0g geenszinsgesloten.Volgenseene
van den rBlaclt-warrlor'' in der m inne ge- ovexeenkom st m et Engeland zouden de em anstthikt. In het begin van 1855 Ontdekte men cipados Of de slaven,w ier binnensm okkeling
wederom eene zam enzw ering tegen het leven verhinderd was, onder bescherming van vem
van.La Cpzkc/lc,en nietzolzderredenw asmen antwoordeljkemannen 5jaarindienstwezen
in Spanje ongerust,toen llteltanant0tpresi- om eenig handw erk te leeren en godsdienstdent der Vereenigde Staten gekozen werd? Onderwjs te Ontvangt!n,Om daarna dezeltklt?
doordien laatstgenoem de reeds lang bekend regten te genieten als de Blanken.D e stadstond als een voorstanderder annexatie.D eze houderLa Opzlc/zc:doorde grondbezitters 0mIaatste werd evenweldoor den Noord-Ameri- gekocht,voegden0g 3Jaarbj die5,ja?di0
kaanschen btztxgeroorlog opdenaehtergrondge- Ongelukkigen werden zelfs als gew one slaven
schoven. La Coneha, in 1857 cloor generaal te koop geboden en hunne kinderen m et die
Lersnnd'
ivervangen?keerde reeds ilzhettlaar- der overige slaven vermengd. Op dergeljke
gezant te M adrid,geene m oeite spaarde,Om

opvolgende jaar als kapitein-gelleraal naar wjze werden 00k deChine
'sche immigranten
Cuba terug;hj droegin1860zjlzebetrekking behandeld,die zich ten getale van 34000derover aan Serraato y Oozzàkzig'
lfdz,die zieh in
1863 zag opgevolgd doordengeneraalDominyo

waarts begaven.Volgensdebestaandebepalingen m oest de Chinees 'een meester hebben,

Dzf/c:y Garay,markies'
van Otx.
s/t
,t/logï/p.

ofandersteruqkeeren.Hiertoebezathjvoo1-

Inmiddels liet de toestand van Cllba veel
te wenschen over. Tallooze beperkillgen belem merden er de ontwikkeling van handelen
zeevaalwt';vool.allletverkeermetdeVereenigde
Staten werd tloor hooge in-en uitvoerregten
gedrukt. D e belastingen hadden er in den

eerst geene m lddelen, en de regering zocht

hem hetverkrjgendaarvanmoejeljktemaken
(loor het voorschritt?dat elkemeester bj het
in dienst nemen van een Chinees ongeveer
80 gulden Nederlandsch aan deschatltistm oest
betalent - 'tgeen de w erkgevers aftrokken

vorm van tienden enz.een verderfeljken in- van zjn loon.ZelfsSerrano,deinstellervan
vloed, ttn flt3lanftvllrlltlizing uit Elll.opit,zoo tlieregcling,moesterkennen,datopdezewjze
dringend 11()0(1ig t0tvermeerdering der werk- de im migratie nietverschilde van eene levens

kracllt) werd zooveelmogeljk (1001-de regê- langeslavernt
j.
Toen de inwoners van Cuba,even als die
ring tegengegaan.O0k destaatklllldigegesteldheid va'
n het eiland bleeftreurig.AVêIwas vanPorto-Rico bjvoortduring zichaanmeldin 1836 in het moederland besloten,datCuba den bj de regêring te Madrid,om Opheëng
(
1001-afzonderljjkt,wettenzolwordenbestuurd, derslavernj te bekomen en hun verzoek met
(10(.11 daal- lnen vrllehteloos nliar die wtttten

gewigtige drangredencn ondersteunden moest
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die zaak in 1866 wel in de Junta aan de
orde gesteld Nvorden. Deregéri
nç verklaarde
zich ten slotte in beginselvoor d1e opheëng,
doch zj nam generlei m aatregelen om haar
t0t stand te brengen.Ilaarentegen Nverden de
belastingen met100/Overhoogd,en de verbit-

00k zjn de belangen van Cuba in het

moederland zeer slecht ter harte genomen.
W è1 is in art. 108 der nieuwe Spaansche
grondwetbepaald,datdeconstituérendeCortes
het regéringsbeleid der overzeesche gewesten
zouden hervormen, zoodra de afgevaardigden
tering was erz00groot,daterongetwjfeld uit Cuba of Porte-Rico zitting hadden geno-

een opstand z0u zjn uitgebarsten, z00 de saen,doch hetbleefenkelbj voornemaensen
omwentelinr in Spanje in 1868 debewoners wetsontwerpen, terwjl aan Ayala wederom

van Cuba nletmet nieuwe hoop had vel-vuld. deportefeuille vankoloniënwerdtoevertrouwd.
Deze echter was jdel:men handhaafde den Deze heeft wel is waar in de Cortes verstadhouderLersunditeen hardnekkigen tegen- klaard, dat men een einde diende te maken

standerderhervormlng,n0g maanden lanrin aan deslavenquaestie,datbevriendemogendzjnebetrekking,endeministervan Kolonlën heden zich nlet langer met woorden lieten
Ayala,een jveraar voor dereactie,zorgde paajen,en dat het geen zaak was,om aan
slechts, dat de voordeeligste posten op Cuba

opgeruide slaven hetvoorkomen te geven van

aan zjnebloedverwanten en vrienden werden strjders voor de onafhankeljkheid, ja,
toegewezen, terwjl hj alle vurig begeerde m en heeft zelfs eene wet vastgesteld t0t eene
wjzigingenvertraagde.Toeneindeljkgeneraal geleideljke vrjmaking der slaven,doch het
istevensgebleken,datde stadhouderopCuba
zich daarom weinig bekreunt.
Vroeger hebben de Vereenigde Staten zich
gezind betoond)om Cuba Mn hun gebied t0e
te voegen.Thans echter ismen er totde gezonde Overtuiging gekomen, dat men er in
die Protestantsche landen van een millioen
R. Katholieken en een half millioen Negers
meer last z0u hebben dan ltlst, en dat men
op Cuba redeljkerwjze nietandersverlangen
kan, dan de afschaëng der slavernj en der
hooge invoerregten. Het wal'e dan ook welmaatregelen:hj zocht zich zooveelmogeljk ligthet best,dat hetaan hetbestuurteW aste versterken en deed pogingen,om zich de hington gelukken mogt,deregéring teMadrid
sympathie van andere Staten te verschafen. te bewegen t0thetaannemen eenerkoopsom,
D'
ldee den gehaten Lersltndi verving en aan al
die verkeerdheden een einde wilde m aken,
WaS het te laat. Een aantal inwoners was
reedsin vollen opstand enmaaktezichmeester
Van onderscheidene gewesten.Die beweging
nam t0e na hetuitvaardirenvan een reactionair besltlit over de verklezingen in den aanvang van 1869 en nadat generaal Dnlce,in
plaats van amnestiet vrjheid van drukpers
0nZ., afkondigde,dat Cuba in staatvan beleg
Yverd verklaard. Nu nam de aanvoerdervan
den opstand CarlosA IZ-JJ Cespedeskrachtige

Hj verkondigdeden zlstenFebruarj 1869de waardoor Cuba zjne onafhankeljkheid verafschaëng derslavernj en vestigdein destad werft, zoodat het zich onbelemm erd ontwik-

Guaimaro het bewind van eene democratische kelen en aan hetverbond der Zuid-Ameriku nreyubliek, die weldra door onderscheidene sche Staten aansluiten kan. W elligt wordt
Zuld-Amerikaansche Republiekenwerderkend. zulks, nu Amadllls afstand heefl gedaan van
De oorlogszaken stonden voorts onderhetbe- den troon, door het republikeinsche Spanle

stuur van Qlbesada,die zich in korten tjd toegestaan.
meester maakte van een aantal belangrjke
Cubeba M iq. is de naam van een planplaatsen en met26000 man het grooteSpaansche leger van 110000 m an benevens de
Spaansche vloot in bedwang wist te houden.
De staatkundige onbekwaamheid van het
Spaansch bewind openbaarde zich intusschen
meerdan ooit.Deversterkingen,door generaal

tengeslachtuitdetàmilieder Piperaceën.H et
onderscheidt zich t1oor z-huizigebloemen,011-

gesteelde schutblaadjes, 2- 5 korte meeldra-

den en ovale ofniervormige helmknnppen in
de manneljke en een onyesteeld vruchtbeginsel met 3 5 stem pels ln de vrouweljke
D'
tlcein Februarjgevraagd,verschenen eerst bloem en. Daarvan groejen 12 soorten op de

laat in het voorlaar en hadden toen geweldig Sunda-eilanden,doclzde belangrjkstedaarvan
veelte ljdenvandegelekoorts,e1zditwekte is Cubeba o-#3clllï.
s Miq., een klimmende

w eder de ontevredenheid van velen,die inde heester met onbehaardetlederachti
ge bladeonderwerping der opstandelingen eenegelegen- ren,die vooralopJavain deresidentleBantam
wor
dt
.
De
a1
'
en
Van
di
en
heester
heid zagen t0tvermeerdering vanhtlnnenrjk- gekYveekt
dom. D e soldaten zelve maakten zich aan dragen gewoonljk 40Of50bessen,diebolvorvelerlei gruwelen schuldig en gingen in hun m ig van gedaante,donkerbruin vankleur,aan

overmoed zelfszoover,datzj denstadhouder lange steeltjesvastgehechten na hetdroogen
Dulee in hechtenis namen en naar Spanje watrimpeligzjn.Voortshebbenzj eenscherterugzonden.Hjwerd vervangen door Cabal- pen,specerjachtigen smaak,en bevatteneene
lero de Aptfc.s, die er genoeg teleurstellingen ljvigeaethérischeolie,eendikengroenachtig
ondervond,om na verloop van eenJaarzjn hars,eenebi
ttereextradiefstof,sljm,zouten

ontslag te vragen,waarna hj den gaafde en eene indiFerente zelfstandigheld, eubebine
#J!->.::#t4 t0t opvolger kreeg,welke ln 1872
afgew isseld werd door Joséde!tz Cona atdie
ex reeds in de dagen der Bourbons die betrekking bekleed en geene aangename herin.

genaamd, die in kleine, groepsgewjs vereenigde naalden kristalliseert,kleur-,retlk- en
smakeloos is,en weinig in water en kollden

alkohol,maar gemal
tkeljk in kokenden alkoneringen nagelaten had, terwjl er weldra ho1,aether,vette en aethériseheoliiFn oplost,
Ceballosalsgouverneurincom missievel'scheen. en aan zwavelzuur eene donkerroode kleur

CUBEBA- CULLEN.

geeft.De cubeba of ntaart
pepe? (Baccaectlbebae)werkt zeer krachtig op despjsverterinqsorganen en op desljmvliezen,weshalve
zj ln degeneeskunde,vooralbj kwalen der

geC
sla
chts-olyanen,gebruik!wordt.
ucum ls en Cucurbltaceae, zie Kom-

Parjs,waar hj verlof ontving om regtsgeleerde voorlezingen te hotlden. In 1577 ging
hj echterwedernaar Bourges,weesœneberoeping naar Bologna van de hand, en overleed den 4den October 1590.

Hj is zjn roem versc,
htlldigd aan zjn dekp@l-:!'
.
ge'
?
zw ,
::?3.
geljk onderzoek der bronnen van het R0Cuença is de hoofdstad eeney evenzoo meinsche regt.Zelf bezat hj Omstreeks 500

genoemde Spaansche provincie, die 0? 316 handschriften van Romeinsche w etboeken,

M geogr.mjlen 300000inwonerstelt.Dlestad zoodat hj de gebrekkige uitgaven van deze

llgtin Nieuw-castilië in een dalen isgedeel- verbeterde en eene grondige verklaring gaf
teljk aan de helling van naakte rotsen ge- van vele weinig-begrepene bepalingen.Daar-

enboven verwierf hj door zjne hulpvaardigheid de liefdevan zjne leerlingen,terwjlhj
zich onthield van de godgeleerde twisten
van zjn tjd.Men meldt,dathj meestvooroverliggend op den grond in het midden van
zjneboeken zjn werk volbragt.In 1577 bezorgde hj zelfeene uitgave van zjnegezamenljke geschriften, die we1 naauwkeurig,
m
aarnietvolledig is.Eene volledigeisin het
woners houden er zich vooralbezig methet
verzam elen van geurige en geneeskrachtige licht gegeven doorFabrot(1658,10 dln),en
knziden.De bjenteelt is er een belangrjke dezeisteNapels,VenetiëenMödena(in11dln)
tak van njverheidjen men vindtereenige en o0k later - zelfs n0g in 1859 nagedrtlkt.
f'
raaje druipsteengrotten.
Culiacan , de hoofdstad van den MexiEen anderC'
ulnLaofC'
ulnza,eigenljk Santa

bouwd,tusschen dewaterrjke Xtlcaren de
beek Huécar; zj is eene zeer oude ciudad
m et 8000 inwoners, steile, naauwe straten,
15 kerken, 12 kloosters,een bisschoppeljk
sem inarium enz. De hoofdkerk is een fraai
gebouw ,in spitsboogstjlopgetrokken en met
m erkwaardige kunstgew rochten versierd. De
omstreken zjn er d0r en schraal,en de be-

Ana de CMJIJ,is de hoofdstad van de even- caanschen Staat Sinaloa,ligtaan de Rio-culiz00 genoemde provincie in de Zuid-Ameri- aoan? die zich uitstort in de Golfvan Calikaansche republiek Ecuador,aan de Ri0 Ma- fornië,
zj
ien telt 10000 inwoners.op de plek,
tadéro,eene zj-rivierderRio-cauteofSant- Y7aar zich bevindt,verreesweleereenebeiago in een fraai en mildbesproeid dal,2600 roemde stad der Aztéken.

Ned.el boven de oppervlaktederzee.Zj is

Cullen (W illiam),een verdiensteljk En-

eene van de grootste steden der Republiek, gelsch geneesheer, werd geboren den 15den
teltQ0000 ipwoners,en werd in 1577doorGil April 1710 in het Schotsche graafschap La./c
-irr Da'ralosgesticht.T0tde belangrjkste nark,ontving zjne opleiding t0theelm eester
gebouwen behooren erdehoofdkerk,hetregé- te Glasrow en verkreeg eene aanstell
ing op
ringsgebouw ,de hoogeschool,4 parochie-ker- een schlp der Oost-lndische Compagnie. Na

ken en 6 kloosters.Deinwonersdrjven een zjn terugkeer in hetvaderland verkeerdëhj
belangrjken handelinvruchten,kaasengraan als heelm eester in bekrompene omstandigheen vervaardigen goede geweven stofen,ilne den, doch vertraagde niet in het uitbrelden
hoeden, aardewerk enz. - De evenzoo ge- zjnerkennis.Hj knoopte tevensvriendschap
noemdeprovincie bezitop5901 geogr.mjlen aan metIlknter,diedesgeljksbehoeftig was
ruim 371000 inwoners.

en later als ontleedkundige een beroemden

Cuéva (Juan de la),een Spaansch dichter, naam verwierf. om de geneeskundige lessen
werd geboren te Sevilla in 1550 en leefdenog te Edinburg te kunnen b'
dwonen,kwamen de
in 1607.Hj heeftaan demeestverschillende beide vrienden overeen, dat bj afwisseling
dichtsoorten zjne krachten beproefd en het één van hen dââr zou studéren,terwjlde
ontbrak hem noch aan kennis noch aan dich- anderdoorde practjk in hunne gezamenljke
hj meester van behoeften z0u voorzien.Bj loting bleek het,
terljken aanleg. Vooral was)
den vorm ,zoodatzjne stukken weleenswat dat H nnter het eerst van die overeenkomst
vlugtig werdenopgesteld.ZjneObras(1582)'' gebruik m ogtm aken.Deze begafzich echter
bevatten lyrische gedichten, sonnetten,canzo- nietnaar Edinburg,m aar naarLonden,w aar

nen, elegieën enz., - en zjn pcoro Febeo hj eene betrekkinq vond bj eellontleedkunde romances historiales (1587- 1588)7' niet dige, zoodat hj nlet terugkeerde.Intusschen
minder dan 10 boeken met geschiedkundige was Cullen zoo geltlkkig?dathj, ondersteund
'ke personen,zieh te
romancen.Yoorts gaf hj rprimera partede door een paar aanzienlj
lascomediasy tragedias(1583 en 1588)7',- Edinburg aan de stlldle k0n wjdon. Door
benevens ,La conquista de la Bética (1603)'* zjne zorg genas één van hen - de hertog
ran A '
tzpîiàfos - van eene gevaarljke ziekte,
een hsldendicht in 20 zangen,in hetlicht.
Culacius, eigenljk Jaeques de C'
#J,
?
:ot' en 0P diens aanbeveling werd hj in 1746
Clt-)
'elts, een uitstekend regtsgeleerde, werd

benoem d t0t hoogleeraar in de scheikunde te

geboren in 1522.Hj studeerde in de regteu Glasgow. Zjne boojende lessen bezorgden
en werd in 1554 leeraar in diewetensehap te hem grooten roem,zoodat hj in 1756 zjne
te te Edinburg
Cahors,en eenjaarlaterte Bourges.In1567 betrekking met eene dergeljl
zag hj zich geplaatst aan de regtsgeleerde verwisselde,alwaarhj in 1766hetonderwjs

school te Yalence,keerde eehter wegens de in de practische geneeskunde op zich nam.
woelingen van die dagen in 1575 naar Bour- Later werd hj verheven t0t eersten ljfarts
ges terug, doeh begaf zich vervolgens naar van den Koning van Engelalld in St.hotland,

;26
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en hj overleed den 5den Februarj 1790.Van
zt
jne belangrjke werken,die in 1827gezamenljk zjn uitgegeven?noemen wj:rrreatiseon themateriamedlca (1789,2dln)''
,
en pFirst lines ofthe practice o1'physics

(1789,4 dln)''
.

reikt.De zpn culmineert steedsop dcn warell
middag,de volle maan Om middernachten (
1(
,

VasteSterroll,Wanlàee1
*0011làaarsterretjd g()regeld llurwerk hare regte klimming in tjd
aanwjst.Bj de vaste sterrellligthettsulmil
zatieptlntnaauwkeurig, bjdez0n,demaan

Culloden, eene plaats in het Schotsche cn dc planeten nagenoeg i1a hetmiddnn tus-

graafschap Inverness,omstreeks11/zuurgaans schen den tjd van 0p-en Ondergang.V00r
van de stad Inverness en nabj de Moray- sterrekundiqen is f
le tjd der (sulminatie van
Firth,is merkwaardig weyens den slag vau een hemelllgchaam van het grootste balang;
27 April 1746, die de uitzlgten van h0tverdreven geslachtderSiwartsop den Engelschen

dietjdisvoorwaarnemingbjzondergeschikt,
daar df
l straalbreking (refraetie) alsdan het

troon in rook deed verdwjnen.Kamel.l'
(
?z
?
xcr#, geringst 1@S.

Culpa, zie k huld.
een zoon van Iaeob'
tbsTf.
f,had zich op zjn
avontuurljken togt sedert 1745 a1s Preten- Cultus, zie Eeredienst.
dent staande gehouden tegen zjne vjanden
Cultuur, afkom stig valz het Latjnsche
in Engeland.Reeds washj t0tdigtbj L0n- eolere(verzorgen),noemtmen delnoeite,aan

den voortgerukt,toen Ongunstige omstandig- eenig voorwerp of aan eenig vermogell beheden hem noodzaakten, om de wjk te steed, om het te veredelen, ofOok weldie
nemen naar Schotland. Hier was hj aan- veredeling zelve. M en cultiveert zoowel dell
vankeljk voorspoedig: hj nam Glasgow in akker als hetverstand) doch de hoogste culbezit 0n bragt den Engelschcn bj Falkirk tuur is de veredeling van den mensclz dool.
eene nederlaag toe.Doch de hertog ran 61-- e01à0 harmonische ontwikkeling van zjnaanberland, die de Engelsche troepen aanvoerde, lag, van al zjnez5i
j
T0rzmic0lg0
zvl1
aSn01
3l
trachten.
debescharing
vernietigdezjneplannendoordenbeslissenden Hiarin Onderscheidt
slag bj Culloden. Met de gl'
ootste dapper- (zie aldaar),die volgens de beteekenis van
heid streden de vermoeide en uitgehongerde hetwoord eene oppervlal
kkige kalzzjn.Dool'
aanhangers van den Pretendent, ten getale e'ultuur Ontwikkelt men 'smensdzen zedeljvan 5000, tegen den dubbel zo0 sterken ken, verstandeljken 011 kunstvaardigen aal'
lvjand, maar te vergeefs; w eldra begaven leg. De zedeljke cultuur omvat den staatzj zich voor het goed bediend geschut kundigen,godsdienstigenenmaatsohappeljken
van hetKoninkljk leger op de vlugt.Karel toestand van een volk met zjn gezellig vem
E duard ontsnapte,doch zjne aanhangers 0n- keer,zjne zeden en gewoolzten,- do verdervonden de w raak van den overwinnaar. standeljke zjne taal 0n letterlttlnde 011 de
Deaanzienljksten stierven ophetschavot,de gesteldheid van zjnonderwjs, endekunstoorden, waar de opstand weerklank had ge- vaardige zjn landbotlw, njverheid, hank
lel,
vonden, werden verwoest, en m en maakte st
sheepvaart,den toestand van zjnemiddelen
een einde aan de Schotsche clans.
Van verkeer, de beoefening de< schoone kunCulm , in het Poolsch Cltelntno: eene a1- sten enz.Hetonderzoek der ontwikkeling van
rondissementshoofistad in de Pruisslsche pro- het menstt
heljk geslacht in die versehillende
vincie Posen,is schildvrachtiggelegen op eene rigtingelz is het Onderw erp der etbltnloLqeschâesteilte, die zich Op den regteroever van de tfdzlïy, die uit verstlhillende deelen is zam en-

Mreiehselverheft.Zj teltOmstreeks8000in- gesteld)llameljk uitdegeschiedenisdertaal,

w oners,4 kerken en 3 kloosters,eenecadet- der tlitvindingen, der regtspleging,der regétenschool, een R. Katholiek gymnasium en ringsvormen,derwjsbegeerte,derkunst,der
eene hoogere btlrgerschool. ln 1386 ontving maatschappeljkebedrjven,derlevenswjzeenz.
zj van yaus Urban'us eene universiteit,die C'ttltgtqrrolkeren noemt men zoodanige, die
echter nlet geoyend werd. De ingezetenen zich door een hooger standpuntvallontwikhouden zich bezlg m et linnen-en lakenw eve- keling van de natltltrrolkeren onderseheiden.
rj, graanhandelen scheepvaart op de rivier. De stelling van Ronssea'tt,datde mensehdool*
Hetbisdom Culm werd in 1243 gesticht.Deze cultuur bedorven wordt,rustop den valschen
stad isde oudste der provinde en was reeds grond, datde mensch Oorspronkeljl
ta1szeals zoodanig bekend,toen deDtlits:heridders deljk wezen volmaakt is,en het kan niet

er in 1231 een kastee'
. deden verrjzen.Tn geloochend worden,dat ook hetzedeljltbe1233 ontving zj met Thorn eene oirkonde ginsel eene zorgvuldige eultuur noodig heeft.
van stedeljke voorregten,die in 1251 vem W ordtdezeverwaal'
loosd,dan verkrjgen de
nieawd werd, en het bekend pculmische booze hartstogten de overhand.
Recht'' in 5 boeken vervat, dagteekent van
Cultuurplanten ,zie Kweekplanten.
1394.O0k hadzjeeneeigenelengte-envlak- Cultuurstelsel (Het) is Neêrlandsol
ttemaat. - Het arrondissemenl C'
IIJ- teltop foltfïô'. H0e algemeen die naam in gebruik

161/q / geogr.mj1 Omstreeks 50000 inwo-

j'
ezjn,staattochdezaak,welkemendaam
ners en vormt het ongemeen vruchtbare Cul- mo
m ee bestetupelt,niet een ieder,diehetwoord
elek-/cwtf,het zuideljkste der 11 landsehappen bezigt,helder eu duideljk voor den geest.
van het oude Pruissen.
Onder C'
ttltnres verstaatmen tloorgaans bjj
Culm inatie noemtmen in de sterrekunde uitsltliting de teelt van tropische producten
den doorgang der sterren doorden m eridiaan, voor de Europésche markt,b.v.,om alleell
omdatzj dan,metbetrekking totden waar- van de hoofklproducten te gewagen,suikere11
nemer,hethoogstepunt(culmen)hebben be- k0ëJ; onder het woord Cltltl
turstelsel het

CULTUURSTELSEL.

;2;

Dat was o0k df
l meening vau lllaarsehalk
landsche Staatsbestuur ultgevaardigd onz die Daendels, die van 1808 t0t 1811 Java met
producten door (le inlandsche bevolking ten veel energie bestuurde.Hj traehtteevenw el
behoeve van het moedel-land te doen telen.
velebestaandegebreken weg tertlimen?()ngeDit laatste is in zooverre onjuist,datllet lastte,dat alle arbeid z0u wordcn betaald,-

zamenstelvan verordeninqi
m ,dool'hetNeder-

eigenljke stelsel in 1830 dool-den Generaal zooveelmogeljk directaan debevolking.De
van den WpycA ingevoerd,dekoKjbuitensluit, Regenten wcrden door hem t0t Rjks-ambte-

en alleen Opthee,suiker,indigo,tabak,pepel'
en enkele andere voortbrengselen van onze
oost-lndische bezittingen is toegepast.
Intusschen hangtdewjze,waarop deteelt
tler onderscheiden genoemde landbouwproducten verkregen werd te innig zamen,dan dat

naren gemaakt,en hunne inkomsten geregeld.
In 1811 kwamen onze oost-lndische bezittingen,zooals bekend is,in handenvanEnge-

land,en sir Stamford AgFd.
vwerdLuitenantGouverneur-Generaal Over die gewesten.Hj
bragt eene geheele omkeering teweeg in het

men van de koëj zou kunnen zwjgen, t0tn0g t0e gevolgde stelselvan beheer.
waar van C'altltres en Cnltl- rstnlselsprake is.
Bj proelamatievan 15Odobel.1813schafte
om het onderwerp goed te verstaan,ishet hj over geheelJava hetstelsel van dienstnoodig i11enkeletrekken een overzigttegeven

pligtigheid en gedwongen leverantiën af,waar-

o0kvan hetgeendaaraanvooratkingelzdaarop tegen aan de Hoofden,ter vergoeding voorde
een onmiskenbaren invloed heeftgeoefend.
inkomsten, die zj daardoor zouden derven,

Onze voorvaderen kwamen als handelaren eene voldoende belooning in land en geld
met Oost-lndië inaanraking;maal-om handels- werd toegekend.Daarop w erden enkele uitvoordeelen bljvend tegenieten,wasmen ge- zondel'ingen toegelaten. In de Preanger-Renoodzaakt geweest ook zeker politiek gezag gentschappen bleef de gedw ongen teelt en
te verwervelz, dat zich van lieverlede heeft levering van koëj vool'loopig in stand.O0k
uitgebreid, zoowelwathet territoir,als wat de bosch-cultlltlr werd op denbestaandenvoet
behotlden. ondel'het bewind (
ler Compagnie
zjn eigenaardigen omvang betreft.
De produden waar het om te doen was, was het aanplanten en kappen van houtinde
verkreeg men op verschillendewjzen.0fde bosschen in gedwongen arbeid geschied,ende
O.-I. Compagnie sloot tradaten van levering Hoofden moesten jaarljks eene zekere hoem et inlandsche Vorsten en Regenten, die veelheid houtleveren.OnderDaendelsreedswamet de bevolking handelden naargoedvinden? ren die leveringen afgeschat,en degemeenten,
zonder dat de Compagnie zich in de huishou- met de bosch.cultuur belast,onder een afzon-

deljkeregeling mengde;öf,waardeRegenten derljk beheergebragt.Dathadaan veelmisonder het onmiddelljk gezag der Compagnie brtliken een eindegemaakt,maarde gedwonwaren gebragt,w erd de leverantie hun Opge- gen àltu3tdozw-diensten,alszj heetten,bleven
legd, nu eens zonder,dan tegen eene karige bestaan.
belooning ten behoeve van de inlandsche beTegeljkmetdeontheëngvandengedwongen
volking. En die vergoeding kwam n0g niet onbel
oonden arbeid voerde RaFeseennieuw
altjdinharehanden,maarstrekte doorgaans stelselvan belasting in,dezoogenaamdelandöften batederHoofden öfvan deambtenaren re'zlJe.
der Compagnie zelfj die maar alte dikwerf
De kolonie moest productiefzjn,althans
voor kwade pradjken niet temlgdeinsden, hare eigen lasten ktmnen dragen:daartoewas
hetgeen niemand za1 bevreemden, die zich heëng van eene belasting in geld noodig.En
herinnertwelk slag vanvolk gewoonljk naar ziehierh0emendieregelde.Mennam Engelsche
Indië gezonden w erd.
toestanden t0tpunt van uitgang.Daar 40ld
Trouwens, aan de welvaart der bevolking de Jlotie,dat de Souverein algemeene elgew erd niet gedacht: alleen de winsten der naar van alle gronden is en niemand daarvan
Compagnie stonden op den vool.grond. De eenig deelkan bezitten,dan hetgeen hj van
dividenden,die ztj onder deaandeelhoudel's hem Ontvangen heeft, onder verpligting van
uitdeelde, waren dan ook een tjd lang 0n- dienst naal' leenregt.D it pastte men in dier-

geloofeljk groot.Maar zj namentochgaande- voege oy Java toe,datmen aannanl,datde
weg af: deels door wanbeheer,doch voorna- beschikklng, di0 do Hûofden hadden gehad
ljk omdatdemaatregelen,diemennam ,den over de Opbrengst vau de landen,dtlol'den
vooruitgang der productie tegenhielden, ter- kleinen m an bezeten en in culttlul'gobragt,
wtjl de onderdrukkingderbevolking,waarmeê niet een uitvloeisel was van ltltn eigendom s-

hetstelselnoodwendig gepaal'd ging,den lust l'egt op den grondqmaar dat de landbouw ers
werden gerekend den grond ondervoorwaarde
t0t den yedwtmgen arbeid nietaanwakkerde. va
Toen elndeljk de Compagniegeheelfailliet n sdlatting ofpachtin gebxuik gekregen te
lverein,die hen in hunne
was gegaan,en hetbeheerharer Indischebe- hebben van den Sot
zittingen in het begin dezer eeuw door den gcbrt
liksregten zouhandhaven,zoolang zj de
Nederlandschen Staatwas Overgenomen,bloei
' opgelegde schatting betaalden.
men het bestaande handhaven, omdat men
D ie schatting zotlbostaan in de waarde van
meende, dat in een tropisch land alleen een eengedeeltevan den oogstval
zhetrjstgewas,
stelsel van dwang mogeljk was.Men be- grooter Ot'kleiner naarmate van(legesteldheid
schouwde dien gedwongen arbeid voor dever- van den grond. De innilzg werd, volgens
pligte leverantie
-n als een stelsel van belas- landsgebrnik?aan de dorpshoofdenopgedragen,
ting,- heteenige,waarvoormen denweinig die vool* het geheele bedrag aansprakeljk
ontwikkelden Javaan vatbaar achtte.
werden gesteld.
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Om dit te verstaan,moetmen weten,dat zooveelmogeljk n>1*eigen overleveringdoor
aan de spits van het dorps-of t/,
çq
sl-bestutlr eigen Hoofden te laten besturen,werd behou-

het dessa-hoofd (Koewoe,Wekef of Loeralt)
staat, die de oudste ofinvloedrjkste leden
der dessa nevens zich heeft,welke gezamenljk hetbestuurvormenen alleenzekereprivilegiën,b.v.vrjdom vandiensten,genieten.Het

den, maar van schadeljke elementen gezui-

verd.
Java werd, Op het voetspoor van hetgeen
reeds sedert Daendels geschied was, in een
aantal residentiè'n verdeeld, aan wier hoofd
geheelebestuur wordtjaarljksdoordegezeten een Nederlandsch ambtenaar stond,metassisdtfdsfds en eontroleurs onder zich.De
lnwoners van het dorp gekozen,tenrevolge Jdl/-rdt
waarvan dan 00k hethoofd,naar de ultdruk- bevelen w erden,en worden n0g,alleen door
king van Ra
mesgmeerdevertegenwoordiger, bemiddeling van de Javaanschehoofdenaan de
dan de gebieder van het dorp is''
.Diegezeten bevolking gegeven. De aanzienljkste dier
inwonerszjn degogols,welkeinhetbezitzjn hoofden is de Reyent.Iedere residentie is in

van rjstvelden en op wie,oflieverop wier verschillende reyentschappen verdeeld, die
landen de verpligting rust van het doen van wederom in distrlcten zjn gesplitst,aanwier
diensten en dragen van lasten,m aar waarte- hoofd een Wedonosuat,aandenRegentonder-

gen zj 00k hetregthebben,hunnehoofdente geschikt en verantwoordeljk.op de laagste

kiezen en te ontslaan.Noch die lasten,noeh sport van de ladder der hoofden staat het
dat recht bezitten de menoempanys, de niet Dessa-l
tof'
d.
Die Hoofden werden bezoldigd. Vroeger,
geërfden, die van hun handenarbeid moeten
leven,doorgaans voor 100n bj den landbou- volgens overoud landsgebrtlik, door zooge'ier Yrerken of 00k een hand#ierk uitoefenen. naamd ambteljk landbezit,dat wil zeggen,
Allerleiomstandigheden werkten meê,om de dat hun van zekere streek de belastingen,
regelmatige werking van het nieuwe stelsel gewoonljk een deel van den oogst,werden
te belemmeren. Vooreerst de overhaasting af
gestaan.Datdaarbj overschrjdingvanmagt,
waarmede het, zonder naauwkeurige voorbe- mlsbruik en knevelinghetgevolgmoesten zjn,
reiding, werd ingevoerd,terwjlveleambte- springt in het 00g. Daarom werd voorgenaren niet op de hoogte waren van hunne schreven,datvoortaandebezoldigingderHooftaak,en de plaatseljke kennis, alleendoor den alleen in geld mogtplaats hebben.
kadastrale opneming te verkrjgen,ontbrak, Eene tweede heilzam ebepaling in hetbelang
om de verkregen opgaven te controlêren.De van ongedw ongen arbeid was,dat geen conachterstallen namen dan 0ok vanJaart0tJaar tracten meer m ogten gesloten w orden m etget0e,en beliepen weldra millioenen.Entoen in heele dessa's, of liever met de dorpshoofden,
'
t begin van 1815 bekend werd,datde O.
-I. die daardoor te groote magt,ten nadeele der
bezittingen weêr aan Nederland waren terug- bevolkingyerlangden:voortaan zou m enalleen

egeven, Tverd daardoor zïaFes' kracht en met de bjzondere personen overeenkomsten
pver gebroken.Tegen heteinde van zjn be- mogen sluiten.Eindeljk werd den Regenten
stuur heerschte in de meeste takken van verboden handelte drjven i
n groducten.
administratie de grootste verwam*ing, omdat
Dat bj dit allçs de verpllgte teelt van
onverschilligheid, werkeloosheid en willekeur
de meeste ambtenaren kenm erkten.

producten niet wem
er werd ingevoerd,spreekt
van zelf. Alleen omtrent de gouvernements-

DeNederlandsche Regérinj zond drieC0m- koëltuinen,diezeerverschillend werden be-

missarissen-Generaalnaarlndlë,die,tengevolge
van allerleivertragingeneerstden19denAugustus 1816 het bestuur uit de handen derEngelschen overnam en.

heerd,moesteeneafzonderljkeregelingworden
gemaakt.Zj vielin zeerliberalen zin uit.De
koëltuinen zouden aan de dessa'
s voor een
bepaaldentjd worden verhuurd,tegenafstand

Zj hadden nu tebeslissen overdekoloniale van een zekerdeelvandeopbrengst(2/sof1/a),

politiek der toekomst.Er stond te kiezenttlsschen twee stelsels. Z0u de Nederlandsche
Staat zjne inkomsten uitdeze gewestentrekken dool'dwangcultures,waarbj de landbouwers genoodzaakt w erden zekere producten
t0ttAgeprjzen ofonbeloond televeren,zooals
gedurende hetbeheer der O.-I.Compagnie en
zelfs n0g onder Daendels geschiedde, ofz0u
men het stelsel van Rale.
% volgen,dataan

in geld of'in natura. Het overlge bleef ter
beschikking der producenten.DeRegéringz0u

Jaarljks den prjsbepalen,waarvoorzj dien
voorraad wilde koopen, maar niemand zou

gedwongen zjn dien aan tenemen.W eigerde
eene dessa op die voorwaarden de tuinen te
bewerken, dan z0u dit voor Gouvernements

rekening met gehuurde arbeidersgeschieden.
04 geljkevoorwaarden mogteeniedernietlwe
tulnen aanleggen.

deinboorlingen devrjheid liet,om 0l!hunne
velden te telen wat zj verkozen,zlch met Alleen op dePreanger-Regentschappenwerd
den handel nietdadeljk bemoeideen de in- dit stelselnietvan toepassing verklaard:dââr

komsten van den Staat nietzochtin handels- bleef,men weet niet waarom,de gedwongen
winsten,maar in gewone belastingen?
cultuur bestaan, en de bevolking moesthet
De Commissarissen-Generaalbleken weldra product t0tlage prjzen aan de Regéring afhet nieuwe beginsel toegedaan,waaraan zj staan, waartegen zj van de landrente bleef
eenebezadigdeenverstandigeuitvoeringtracht- vrjgestel
d, zooals reeds onder Rames had
ten te geven.
plaats gehad.
Het landsbestuur werd, met behoud van
Ook de gedwongen iltzzktfoze-diensten wereigenaardige,onmisba/e grondslagen,opbeter den gehandhaafd.
voet gevestigd.Hetbeginselom de bevolking
W at het belastingstelsclbetreft,hlelden de
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Commissarissen-Generaalde landrenteinstand, koffi
j vool' dien prjs aan te nemen. Dat
m aar zj st
reefden er naar.om dewanorde, dientengevolge de lust voor de cultuur niet
die op dit stuk heerschte,te beteugelen.
toenam :dat de teeltw erd verw aarloosden de
Zjbehielden #en dorpsgewjzenaanslag,0n- prodtlctle achteruitging, spreekt van zelf.De
(
lanks de daaraan verbonden gebreken,omdat koëjteelt k0n alleen doortusschenkomstder

aan geene individuële belastinj k0n worden Hoofden,d.i.doordwang,eenkwjnendleven

gedacht,zoolang geene behoorlpke terlitoriale behouden, daar zj vool-de bevolking niet
opm eting had plaats gehad.Provisioneelz0u alleen geen voordeel opleverde maar som s

het bedrag der tebetalen belastingjaarljks, zelfsgeldeljk verliesna zich sleepte.
wanneer het gewas te veldet0tzekere rjp- D e m inister van K oloniën Elout, die als

heid was gekomen,naar zekere grondslagen, Commissaris-Generaalhet grootsteaandeelhad
bj overeenkomstmetdeHoofden en oudsten gehad aan de invoering van hetzoo gedwars-

van elkedessaworden vastgesteld.Zj z0uin boomde stelsel, keurde de handelwjze der
geld of producten kunnen worden voldaan, Indische regêring sterk af,en deed eindeljk
bepaalde men,doch in de practjk hield men een specialen Commissaris-GeneraalnaarIndië

zich steeds aan het eerste.
Die regeling,h0e gebrekkig ook,bleek uitvoerbaar. D e achterstallen verminderden in
het oogloopend. En had de voorgenom en 0pmeting van Java haar beslag gekregen,eene
herziening van het stelsel zotl welligt niet

achterwege zjn gebleven, ofschoon velerlei

zenden, Om orde te stellen Op de ingeslopen
adm inistrative en flnanciële misbruiken) en

vooral ook om te onderzoeken ofhet vrje
stelsel,waarophetregéringsreglementvan 1818

gebotlwd was,werkeljk goede vruchten k0n

afw erpen.
In het begin van 1826 kwam de burggraaf

oorzaken,m eest van politiek-fnanciëlen aard, D1
tW'
l
f.
$deGAi.
:kzlïe,
smetdiezendingopJava
haar in den weg stonden,waarom alles dan aan.Hj vond er den toestand in iederopzigt
0ok, op kleinewjzigingen na,t0top heden ellendig:overalstilstandenachteruitganq- een
z00 isgebleven.
jaarljksch tekortvan remiddeld 2'/zmlllioen,
Vrj natuurljk doetzich devraagv00r:h0e en daarenboven een blnnenlandschen oorlog,
heeft dit stelsel van vrjen arbeid op Java door de onverstandige maatregelen van het
gewerkt? W elke fnanciële uitkomsten had bestuuruitgelokt,die vjfjaarlangdurenzotl
het voor hetmoederland? Op de laatstevraag en schatten gouds en stroom en bloeds aan
kan geen gunstig antw oord w orden gegeven; Noderland kosten.
m aar daaruit volgt n0g niet,dathetstelsel
D'
u W'
?z.
s.bragt hier en daar verbeteringen
zelf onuitvoerbaar was gebleken.De ervaring aan,doch nam geen doortastendem aatregelen,
k0n daarover geen licht verspreiden, omdat di
ehetOpgerbestuurzichhadvoorbehouden.De
men aan het stelsel den vrjen loop en zjne Commissarls-Generaalbragt Over hette volgen
natuurljke ontwikkeling heefl onthouden. stelseleenmerkwaardig rapportuit,waarinhj
Onder het bestuur van den G.-G.ran der 6W- hoofdzakeljk adviseerde tot toekenning van
pellen werd hetdoor de ambtenaren zelve,die individtlëel landbezit aan den inlander en t0t
het moesten.helpen uitvoeren,tegengewerkt. uitgifte van woeste gronden in erfpac.ht.
Europésche ondernemers, wier lnitlatief en
Alleen het eerste puntvereiseht eenige toekapitaal z00 noodig waren,om aan derjke lichting.
Indischenatuurteontwoekerenwatzjyeven Over een groot deel van Java is de landk0n,vonden niet alleen geene aanmoedlging, bouwer niet de eigenljke bezitter Van de

maar werden zooveelmogeljk uit Java ge- velden die hj bebouwt:zj behooren aan de
w eerd, ofschoon het reger
'ingsreglement van dessa, aan de gem eente. M en noemt die
1818 uitdrukkeljk bepaalde,datwoestegron- instelling commnnaal landbezét. Gedeelteljk
den aan zoodanigeondernem ersinpachtzotzden wordt dergelijke door de dessa bezeten grond
worden uitgegeven. M enige rarbitraire dispo- door aldeingezetenen derdessa gezamenljk
sitie'' van het Bestuur maakte de vestiging gebruikt,als b.v. de gem eene w eiden en de
van handels-ondernemingen onmogeljk ofver- niet ontgonnen gronden, waar hout of xiet
nietigdedegenen,die bv.in de Vorstenlanden gesneden wordt.Gedeelteljk wordthj indiviwarentotstandgekomen.H etlaatstegeschiedde duëelbebouwd.De rjstvelden nameljk worm et het 'onverholen doel om te beletten,dat den voor een zekeren tjd,naarzekere tradiparticulieren te sterk op de Européschemarkt ti
onéleregels,onderdereythebbendenverdeeld.
zouden concurrêren, tegen de koël,die het Volgens Dn .p'lf.:stond dle verbrokkeling van
gouvernementuitde Preangertrok.Heteerste den grond uitbreiding van landbouw en kapideed men met het doel Om te beletten,dat taalvorming in den weg: de wisselende toe-

producten t0talte lageprjzen van debevol- wjzing der velden verlamt,meendehj,den
king zouden worden Opgekocht. Maar men arbeid en boezemtgeene belangstelling invoor
zag daarbj overhethoofd,datvrje concur- de verbetering van den rrond.Het ontwikrentie dit kwaad van zelfz0u hebben getem- kelingspeil moest er statlonair door bljven.
perd,terwjl nu juist de uitvoering van het W ilde men den bloei en de ontwikkeling van
aangenomenbeginselonmogeljkwerdgemaakt. Java bevorderen, dan moest een toestand
De w'
einige opkoopersgaven geringeprjzen) worden voorbereid, die in Europa w elvaart
en die, welke het gouvernement vaststelde, en beschaving had mogeljk gemaakt.Indivibleven zeer verre beneden de m arktwaarde

duëelgrondbezitwasop dien weg eeneeerste,

vanhetproduct,terwjldaarenbovennietzelden onontbeerljkeschrede.
de ambtenaren n0g weigerden de aangeboden
Maartevensdrong hjaan op deuitgiftevan
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woeste, d.i. niet dool'den inlanderontgon- ducten voor de Europêschemarkt plantte,als
nen en in bezit genomen, gronden in erf- hetGollvernementz0uaanwjzen.Dendaaraan
pacht aan Ellropésche ondernemers van land- besteden arbeid zou men bovendien nog bebouw-industrie.Ellmlvereenigdezichmetzjne talelzm et hetbedrag van hetgeellhetverkre-

zienswjze en droeg in de eerste plaatsden gen productbj taxatie meerwaard z0u zjn,
Koning eenontwerp-besluitvool',onzdeuitgifte
van woeste gronden te regelen.Datvoorstel
ging niet dool-; want de Koning vereenigde
zich meteen anderstelsel,dathem dool'den Generaalran A ozBoseltw erd aanbevolen.

dan de vroeger verschuldigde landrente.Begeerde de bevolking zoodanige overeenkomst

niette sluiten,dan kon zj opden oudenvoet
landrente bljven betalen.
Z($ö voorgedragen, had het stelsel allen

Ihadsteedsnaaronmiddelljkevoor- schjn van hoogstvoordeelig vool-denJavaan
deelen,remlse&',uitIndië verlangd.De flnan- te zjn; maar in de werkeljkheid was het
ciële nood, waarin hetm oederland om streeks anders.Reeds terstond bj de invoering daarhet jaar 1830 verkeerde- dereptelastwas van k0n het Opperbestuur hetniet van zich
van 1814 t0t 1830 van 151/at0tbv
jna 25mil- verkrjgen) bj den bestaanden geldnood de
lioen gestegen en z0u weldra t0t 44 millioen

landrente afte schaFen,die eenige millioenen

klimmen en ieder Jaar leverde een tekort opbragt.Zjwel
'ddaarom nietkwjtgescholden,

op - ,die nood wakkerde het verlangen aan en toch werd de arbeid aan de cultuur niet
?dat de O.-I.bezittingen zoo spoed'
i
y moyell
jk naar evenredigheid hooger beloond.Daardoor
111. st
aat gmogtenq geraken van in dekosten werden de cultuurdiensten eene nieuwe bevanderzelveronderhoudtevoorzien''nietalleen, lasting.boven debest
aande oggeleqd.Daarbj
maar dat zj 00k deNederlandsche schatkist kwam vooreerst,datdeRegénngzlchnietverzouden schragen.
genoegde met over êén-vjfde der rjstvelden
De generaalran den WoycA,die in October te beschikken:zj nam watzj noodig had;
1828 t0tgouverneux-generaalvanNederlandsch- ten anderen was de belooning meestalzeer
Indië was benoemd,gafaan'slfoningsverlan- gel
'ing en kwam n0g nieteensyeheelin hangen toe.Hj oordeelde, dat het stelselder den van hen,die het werk verrlgt hadden.
O.-I. Compagnie in iedcr opzigt de voorkeur
Zien wjthanswatnaderinbjzonderheden,
verdiende boven dat van vrjheid,hetwelk h0ehetstelselwerd toegepast.Kortheidshalve

doorElouten D'
tbW'
lfq
swerd aangeprezen.Hj z
dul
el
se
unike
wj
ren0d
ne
sko
bep
ëj
al,
en t0tde twee cultures,
dievanGouvernementsvoerde het daarom onderietwatgewjzigden
vorm wederin,teneindedegrootstmogeljke weqezjn behouden,nadatdeandere,dethee,
hoeveelheid goedkoope producten vool- het indlgo,tabak, peper,kaneelenz.jals te bemoederlandte verkrjgen,hetgeen alleen k0n zwarelld voor de bevolking of'teweinig voorgeschieden doorde bevolking t0tlageprjzen deelig voor de schatkist,waren opgegeven.
die gewassen te doen telen.
om suiker aan de markt te brengen was
DBovendien drongdeflnanciëlenoodom reeh hetnietvoldoende hetriette doen aanplanten

ltettzcz3t
sftTtzzltfejaar naarNederlandderemises en snjden,hetmoest00k n0gvermalenworte doen,welke zoo ter betaling derverschul- den. Daartoe w erd de m edewerking der par-

digde Jaarljksche renten en aQossingen, als ticuliere njverheid ingeroepen. Er moesten

in voldoening der verdere tlitgaven ten be- kostbare fabrieken worden gebouwd: voor
hoeve der kolonie door het moederland ver- hare oprigting en exploitatie verstrekte de
eischt worden''.Z00 schreefranden./o.sc/zden Regéring,volgens de bepalingen der regeling
loden Octobel'1830, en hj voegde er bj: van Augustus 1830, rentelooze voorschotten.
Eene snelle uitbreiding van culturesen eene Het Gouvernezaent leverde het gesneden riet
vrje beschikking van het Gouvernement over aan de fabriek tegen den prjs,dien hetgedezelve was heteenige w at hier overbleef;kost had en tevens werd aan den fabrikant
langs den weg door den heer Du -Pf4.:gevolgd werkvolk tegen zeer matig loon verschaft.
kon ik niethopen die hoeveelheid producten
Daarentegen moest hj het geheele fabri-

in #ïezlkorten f## tebekomen,welkede 0m- caat tegen een bepaalden prjs(J 8,33,later
standigheid vordert dat ter beschikking van J 10 voor deeersteenf 8,
40voordetweede
het Gomrernement gesteld worden;
noch soort per pikol van 125 pond)aan hetG0uve
r
ne
ment
l
eve
re
n.
D
a
t
di
t
et in 'tvoordeel
hetstelselvan vrje beschikkinq overpersoon der qualiteitvan het producni
t was,springt in
en arbeid,noch datvan bebouwlng van woeste
gronden in daghuur levertvoldoel
? vooruit- hetoog;en dithadnatuurljkookweêrinvloed
zigtop,om den productieven staatderkolonie op demarktprjzen.Gedurendeeenereeksvan
in korten J## aanmerkeljk te verbeteren,en jaren leverdedesuikercultuurdan 00k eenaanik ben derhalve wel verpligt geweest naar zienljkverliesvoordeschatkist0p.Mentrachtte
andere middelen om te zien''.Daaruit bljkt daarin langsverschillende wegen te voorzien.
duideljk, dat nspoedQe rd.
s'
lfdflfel''de voor- Z00 zeide men w eldra aan de fàbrikanten de
helft van de winst toe, te behalen op suiker
naamste drjfveerwaren.
Dat stelsel werd onder zeerphilantropischg van meer dan gewone qual
iteit,ofwe1eene
kleuren aangeprezen. De landrente, ten be- percentsgewjze verhooglng der contractprjdrage van twee-vjfden van den rjstoogst, zen. Later (1840)werden standmonsters aanw as, zeide m en,eene willekemeige belasting. genom en en maatregelen tot betere keuring
Men z0u de bevolking dMrvan ontslaan voor van het product.De toestellen in de fabrieken

het geval, datzj één-vjfde van haargrond waren 0ok gaandeweg, onder geldeljke onafzonderde en daarop vrjwilligzoodanigepro- dersteuning van hetGouvernement,verbeterd.
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In 1842 verkregelzde tàbrikanten debevoegd-

hetjaarljksten koste van veelarbeid verheido1
u overeengedeelte(1,
'a)van hun fabri- wisselen valz die velden en de bezwaren,

caat naar eigen goedvinden te besehikken? daartlit $001-d0n landbouw ontstaande,a1sde
ten einde hen dool'de vool'datgodtlelte aal
z verminderingvau h0trjjstprodud,zooweldool
'
de markttebehalen botert'prjzen,dalz die uitptltting van den grond,alsdool-gebrek aan
welke het Gouvernemeutte goed deed,uitte tjd vooz'oene behoorljkebewerking;
lokken t0thetaanschaffelzvan zoodanigev0!'htàt beschikken,ten belloeve van destlikerbeterde toestellen,alsdool'welkeraanwending fabrieken? over een gedeelte van het water
een toenem en niet alleen van qllantiteit maar der leidingen:aangelegd vool
'den rjstbouw
bovenal van qualiteit verwachtkon w orden. en het tw eede gewas;
Eindeljk begon bj verbeterdemarktprjzel
) het verstorelz der alotlde eigendoms- ofande suilker.industrie voordeolig te w orden v001' dere regten Onder de Javanen vooral ten
de sc,hatkist.
aanzien van het gebruik der rjstvelden en
W aszjhetOokvool'doinlandschebevolking? het genotvan hunne opbrengsten;
In een land,waar demiddelen van vervoer
hetvernietigen vanhetverschilvan standen
veelvuldig en j'oedkooll zjn,kan deplaats en van hunne voorregten,en hetdoen afdalen
van voortbrenglng der matière première des valz allen zonder Onderscheid t0t de klasse
noods zeer ver van de fabriek afgelegenzjn, der arbeidcrs.
zooals in Europa v00l'de meeste beetw ortelAvat de kC#,
/ betreft, deze eischte geene
st
likerlàbxieken het gevalis.Bj hetgebrelt zoo groote nieuwigheden als de suiker- of
aan communicatiemiddelen in hetbinnenland indigo-cultuur,om datvoor deze nietbehoefde
van Java,was men welgenoodzaakt de la11- beschikt te worden overgronden,welkedoor
den,in denttbjheidderfabriekengelegen,ter do inlanders reeds t0t eigeilgebrtlik werden

beplanting metrietaan te wjzenq want de bebouwd.Zooveelmogeljkwerd hetPreanger
grondslag vanvrjeovereenkomstmetdebevol- koëj-stelsel overal in toepassing gebragt.Al
kingliet men aldra varen.Daarm enspoedige spoedig (1833) werd bepaald,datallel
toëj
grooteuitbreidinqdercultuurroorscl
tref,moest Op Java geteeld,vool'zoover die aan betaling
het land wel ln beslag genom en w orden. van landrente Onderhevig was,aan het G0uDaarbj werden de inrezetenen, doorgaans vernem ent m oest worden geleverd,tegen een

overgeheeledessa'sbjdleteeltingedeeld,en, jaarljks te bepalen marktprjs, waarvan
zonder Onderscheid van stand, gedwongen twee-vjfden voor belasting (landrente)en de
het om slagtige en zware werk van het bc- transportkosten t0t een maximum vanf 2,
50
planten en onderhouden der suikervelden te per pikol zou worden afgetrokken. Onder
volbxengen,en w eltegen eelzzeer onvoldoend marktprjs verstond men intusschen nietden
l00n)datrooreenpezbzslechts 10centendaags prjs,dieaandemarktbedongen wordt,maar
bedroeg,peen bedrag,naauweljksvoldoende een willeketlrig, steeds veel lager door de
om gedurende een etmaalin de nooddruftvan Regéring vastgesteld cjfer.
een enkelman te voorzien''.
Voortswarennietalleendewerkloonen,door
de fabrieksheeren aan de koeliesbetaald,doorgaansveeltegering,m aar hetw erkvolkw erd
soms t0t de zw aarste diensten misbruikt;en
eenmaalbleek hetzelfs,datmennietschroomde
Om door het bestuur verstrekte koelies voor
karren en wagens te spannen t0thetvervoer
van brandhout uit de bosschen.

Er werden trouwensookvelenieuwe tuinen

aangelegd.In twee jaar werd last.gegeven

t0t het aanplanten van 94 millioen boomen.!
In overeenkomst m0t den Regent werd de
grond uitgekozen,waar de nieuw e plantages

zouden worden aangeleyd:een aantalhuisgezinnen werd t0t het ultroojen der bosschen
en het zuiveren van den grond aangewezen,
en inmiddels van anderen dwangarbeid, als

De Regéring kon niet doofbljven voor de heerediensten, vrjgesteld. Voor dat werk

klagten, die over dit alles werden aangehe- en den aanplant w erd geen 100n uitgekeerd:
ven. W anneer de drtlk,op de bevolking ge- eerst dan w erd de bevolking voor haren ar-

legd, te zwaar seheen, trad zj meer dan

eens tusschen beiden Om misbrtliken af te

beid betaald,wanneer zj de kofW ,van de

nieuwe boomen verkregen, aieverde. Daar

schafl'
en,plant-enkoelieloonen teverhooyen, evenweldekoëjboom viert0tvjfjaaryroeit
of d.
oor opheëng van dwang t0tvrjwilllgen eerhj vrtlcht afwerpt,werdek
z de gezlnnen
arbeid den weg te banen;maar naauweljks gedurende dien tjd van de landrentevrjgewas dit geschied, Of de fabrikanten hieven steld.
alarm kreten aan,en men moet w e1 erkennen,
Bedenkt men daarbj, dat de koëjtuinen

dat de grondslagen, waarop hunne ondorne- doorgaansOpurenafstands,somst0ttwintigtoej
mingen rustten, doo1* de maatregelen, ten van de dessa'swerden aangelegd,en datvoor
gtlnste derbevolking genomen,nietaltjd0n- hetheen en weêrtrekken nietsbetaald werd,
aangetast bleven.
dan begrjpt men ligt,datdaardoorhetverHOe het zj, in een Officiëel rapportaan diende 100n n0g verminderd, de bezwaren
den Koning van het Jaar 1853 erltende de voor den inlander aan die cultlmrverbonden,
M inistervan K oloniën,datdehoofdbezwaren, verhoogd en alzoo zjneingenûmenheid daardie uit het bestaande stelsel voor dllbevol- voor niet opgewektw erd.
king voortvloeiden,bestondea in:
Dat men t0t het wélslagen van een zoo
het beschikken over velden,door de Java- ingrjpend stelselkrachtigemedewerking100nen aangelegd voor den rjstbouw en sedert dig had, vooral van den kant der inlandsche
Hoofden, wier wi1 voor de bevolking eene
onheugeljke tjden daarvoor gebezigd;
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wet is, springt in 't00g. Hun werden dan
In 1853 werd een onderzoek ingesteld
ook allerlei voorregten toegekend, die hun
t
e
n aanzien van dereschiktstemiddelen om
aanzien eninvloed vermeel-derden,maartevens de Gouvernements sulker-cultuur te zuiveren
van
al w atdaarin kw ellende voor de bevolaanleiding t0tkwelling en knevelarj moesten
geven.Aan hen,zoowelalsaandeEuropésche king mogt zjn''; met het doel, zooals de
am btenaren,w erden in deeersteplaatsc'ltltltltr- Regéring zelfzeide, ,
,0m die cultuur almeer
4ercdwfdzltoegelegd, welk woord geene toe- en meer te brengen in verband metde belanllchting behoeft. Maa'
r bovendien werd voor gen der inlandsche bevol
king en Om alzoo,
de Hoofden,terhelft van hunne bozoldiging, ls het mogeljk, een staat van zaken voor
het zoogenaam d ambteljk landbezit hersteld te bereiden,onder welken vrjwillig zalworen veel wederregteljks 1
)i
j het eischen Van den verrigt wat thans de vruchtis van verpersoonljke diensten 5'all de bevolking door pligten arbeid''.Dat onderzoek bragtvan den
eenen kantalhetdrukkende van debestaande
de vingers gezien.
Maar wilde m en zich de grootst mogeljke practjk aan den dag,en deed van den andehandelswinsten verzekeren, dan m oest men ren kant ziçn,datvrjearbeid Onderzekere
0ok het,m onopolie der productie hebben.En Omstandigheden niet onmogeljk was.Vöôrdaarnaar streefde men.De Indische Regéring dat dit onderzoek was afgeloopen,werd een
wasw elgem agtigd,olu pteruitbreidingvannut- nietlw regéringsreglement, maar nu d0or de
tige cultures''aan particulierenw oestegronden W etgevendeMagt,vastgesteld (1854).Daarin
ineigendom ,huuroferfpachtuittegeven;maar kwam het volgende veel bespxoken artikel

eerst maakte men de bepaling onuitvoerljk

door er de meest bezwarende voorwaarden

(56)voor:

De Gouverneur-Generaalhoudtde op hoog

aan teverbinden;enweldra(1839)werddeuit- gezag ingevoerde cultures,zooveel doenljk,

gifte van dergeljkegronden geheelqestaakt, ln stand, en zorgt in overeenstemming met
en alle overeenkomstenm etdebevolklng,pdie

de bevelen des Konings:

bljkbaartennadeelevan'sGouvernementscul- 10dat die cultures niet in den w eg staan
tureszouden strekken'',verboden,waarbjde aan de teelt van genoegzame voedingsm idbeoordeelingaandeGouvernements-ambtenaren
was voorbehouden.

delen;
20 dat,voor zoover die cultures plaatsheb-

NaarmatedegevolgdegedragsljnderRegé- ben 0q gronden,doordeinlandschebevolking

ring ten opzichte van den afval van België voorel
jengebruik ontgonnen,debeschikking
de behoefte van de Nederlandsche schatkist over d1e gronden geschiede met billjkheid
aan 0.1.remisesvermeerderde,kOn ermindey en met eerbiediging van bestaande regten en
geletworden op de ongelegenheden,die voor gebruiken;
het Javaansche volk uit het ctlltuurstelsel
30dat bj de verdeeling Van den arbeid
voortvloeiden;Ja,de uitgaven voor Java te dezelfde regelen w orden in acht genomen;
doen,dikwerfdemeestwenscheljkeennood- 40 datde belooning derbetrokkeninlanders,

zakeljke,werden uitgesteld Ot'ingekrompen
alleen methetdoelOm hetbatI
k
q slotmeerop
te drjven; zoodat dan o0k in 1844 een Minister er op kon wjzen, datin één Jaar zestien millioenen uit de opbrengst der kolonie
in 'sRjks schatkist vloeiden.

met vermjding van schadeljke opdrjving,
zoodanig zj, dat de gouvernements-cultures
hun,bj geljken arbeid, ten minste geljke
voordeelen opleveren als de vrje teelt;
50 dat zooveel doenljk opgeheven worden
de Yzwaren, die, na een opzetteljk onder-

Doch diezelfde Minister moest erkennen, zoek, mogten bevonden w orden ten aanzien
dat zoo de invoering van het stelselafhan- van die cultures te bestaan;en
60 dat alzoo worde voorbereid eene regekeljk ware geweestvan demedewerking der
W etgevendeKamers,datstelselnietingevoerd ling,Bteunende op vrjwilligeovereenkomsten
z0u zjn geworlen.En hjmoest evenzeerer- m et de betrokken gem eenten en personen,

kennen in te zien,dathetzeermogeljk was, als Overgang t0t een toestand, waarbj de
dat er van lieverlede groote veranderingen in

tusschenkomst des bestutlrs zal kunnen w or'

den Ontbeerd''.
zot
lden moeten worden gebrayt.
Toen na de grondw etsherzlening van 1848

Ontegenzeggeljkwerdhierdetusschenkomst

het terrein der koloniale politiek voor de der Regéring in zaken van landbouw en njVertegenwoordiging toeyankeljk wasgewom verheid in beginsel afgekeurd.Maar melz k0n
den, bleek het, dat d1e veranderingen niet niet met één sprong van den eenen toestand
in den anderen geraken:men m oest de prokonden uitbljven.
Meer en meer begon de overtuiging veld te ductieviteitvan hetlandbehotlden,hetwelzjn
M nnen,dathetverkeerdw as,staatsinkomsten der bevolking nietprjs geven en het gelop zoo w ankelbaren grondslag te vestigen deljk belang van het moederland niet onbeals den handelin producten,wier opbrengst hartigd laten.Daarom instandhouding,zooveel

afhankeljk is van een altjd wisselvalligen t
fpez?fï/k (dat is, zooveel de Onderscheidene
oogstenvan een onzekerenmarktprjs.Enniet in het Oog te houden belangen met inachtneminder zag men in,dat de voordeelen,door ming van plaatseljke omstandigheden ditzouden Staatuit de eultures getrokken,nietdan den gedoogen)van de ctlltures:op hoog gezag
ten koste der welvaart van de bevolking te

ingesteld,m et verbeteringen,ln hoofdtrekken

verkrjgen waren,en dat,wildemen aandeze geschetst,ten einde eenm aaldetusschenkom st
een behoorljk lo0n voorharen arbeid verze- des Bestutlrs te kunnen laten varen.
keren, de winsten van den Staat verdwenen.

Aan den anderen kantgeene belemmering,

CULTUURSTELSEL.

733

maar aanmoediging van vrjen handel,vrjen dit punt te regelen en voor zoover noodig de
landbouw,vrjenjverheid.Immersart.60zegt: regten van den inlanderop zjn grond duideXDe Gouverneux-Generaalmoedigtdenhandel, ljk te omschrjven en tegen elke inbreuk
denjverheid en den landbouw aan,en zorgt te verzekeren.W asmen t0tn0g t0euitgegaan
o()k, ter bevordering hiervan,voorhetaan- van het begrip,dat alle grond eigendom was
leggen of instandhouden van markten (pas- van den Souverein,later onderzoek had doen
sarsl'';en in art.62 werd hem hetregtge- zien, dat dit een dwaalbegrip was.Aan den
geven pgronden uit te geven in huur volgens inlander was evenwelzeker regt op den door
deregels,bjalgemeenevexordeningtestellen''. hem ontgonnen grond niet ontzegd;datw as
H et een en het ander maakte eene nieuwe echter geen eigendom , maar zeker regtvan
regeling noodig omtrent de voorwaarden van bezitgenot,gebruik Oferfpacht,waarvan men
uitgifte van cultuur-contraden.De Vertegen- zi
ch geenebeyaalderekenschap gafenwaarbj
woordiging drong er op aan,dat,t0twering men geen duldeljk omschreven zakeljk regt

van mogeljk qunstbetoon,dieregeling bj de op het 00g had.Vandaar daterfeiteljk a1wetz0u geschleden;en daarbjkwam alspoe- lerlei inbreuk Op gem aakt w erd. Dat mogt
dig het verlangen,dat 0ok de ttlsschenkomst Z00 niet bljven: wenschte men werkeljke

des Nederlandschen wetgevers z0u worden in- ontw ikkeling van land en volk, dan m oest
ge
roeyentenaanzien dervrjeondernemingen, in de eerste plaats de onzekerheid ten opzigte
die zlch hadden beginnen te vestigen,toen van het regtdes inlanders opden grond,dien
zekeregouvernements-cultures,vooraldetabak, hj bezit, vervangen worden dooreen regtsw erden opgegeven.
titel,die een wezenljken waarborgopleverde
De Rege'ring stemde daarin t0e;maar het tegen misbruik.Daarom werd bj art.1van
duurdegeruimen tjd,eerzoodanigewetteljke het voorstel aan den inlandschen bezitter de
regeling t0t stand kwam of zelfs beproefd eigendom toegekend vaa den grond,dien hj
w erd.
bj de invoering der wetin individuëelen

Toch waszj zoowelin hetbelangvanhet erfeljk gebruik z0u bezitten;aan de geza-

moederland als van Java dringend noodzake- menljke geërfden werden in eigendom toegeljk;want bj den strjd dermeeningen,die wezen debebouwdedessa-ofgemeentegronden,
vooral na 1850 w as ontbrand over al ofniet waarvan zj gewoon waren hetgenottjdeljk
instandhouding van de dwangcultuur,hadden onder elkander te verdeelen.
verschillendemetelkanderstrjdigevoorschrif- Alle gronden behoudens enkele uitzondeten en regéringshandelingen de grootste onze- ringen,niet vallende onderde bovengemelde,
ke
rheiddoenontstaanomtrenthetgeeneiyenljk noch door derden vroeger in eigendom verwas verordend. Men wist op Java nlet, in kregen,werden gerekend te behooren aanden
welke rigting moest worden gehandeldl en Staat, zoowel als de op hoog gezag aangedaaruit was een toestand geboren, in leder legde koëjtuinen.Omtrent deze laatsten z0u
opzigt, zoow el voor het prestige van ons de claustlle gelden: ponverminderd de regten
gezag a1svoor den soeialen en oeconomischen door gebrtlik of verordening aan debevolking
verzekerd''@
toestand vanIndië,hoogstverderfeljk.

Eindeljk werd in 1862 een ontwerp inge- Hetwetsvoorstelregelde de wjze,waarop
diend pbetrekkeljk decultuur-ondernemingen de bewjzen van eigendom werdenverkregen,
in Nederlandsch Indië'', dat echter niet t0t en bepaaldejdat de meerderheid der regthebwet werd verheven. Daarop volgde in Sep- benden verdeeling kon eisehen van de grontember 1865 hetvoorstel,datdezoogenoemdc den,die in communaalbezit waren.
C'tblt'tturwet van den m inister Fransen ran de
Ten einde te gemoette kom en aan devrees
Tlffe aan de beraadslaging van de Staten- van sommi
gyn,dat de inlander zjn nieuw

Generaal Onderwierg.O0k dit voorstelwerd verkregen elgendom ligteljk voor spotprjzen

geen wet: het is lngetl'okken om redenen, aan speculanten zouverkoopen,w erd bepaald,
die hier niet behoeven te w orden opgehaald. dat althans binnen de eerste vjfjaar EuroDoch daar hetm et groote zorg bewerkt was peanen: met hen geljkgestelden en vreemde

en op deugdeljke grondslagen rustte,isdit Oosterllngen onbekwaam zotlden zjn t0tvervoorstel het punt van uitgang gebleven van krjgen van eigendomsxegtOfanderezakeljke
iederelaterepoging t0tregeling dezermatérie. regten op de bedoelde gronden.
Als eenmaal op die wjze de inlander met
Het isdaarom noodig,b%* de hoofdbepalingen
van dat voorstel een oogenblik stilte staan. volkomen regtszekerheid overzl
jn eigen grond
Zoowelbj deregeling vandezoogenoemde kon beschikken, zol hj voor het gebruik
gouvernements-cultures als voor ondernem ingen,zonder tusschenkomst des bestuurs werkende, kom en twee hoofdelementen in aanmerking:de grond en de arbeid derbevolking.
Totn0g toe had deRegêring overbeidlllzwillektmrig beschikt: volgens art. 56 van het
regéringsreglement mogt dit in het vervolg
niet m eer geschieden, dan nmeteerbiediging
van bestaande regten en gebruiken''.
D > r n11 om trent het landbezit df) meest

daarvan ten behoeve van produden voor de
Europésche marktOvereenkomsten met ondernemers kunnen sluiten; maar om hem 0ok

waren,washeteenvereischte,lndeeersteplaats

AV
'ensehte de lîeglhring ovel-olltgollllellgroll-

hier tegen alle mogeljkemisbruik tebescherm en, zou bepaald w orden,dat alle overeenkomsten t0t verhuur ot'ingebruikgeving aan
grond dool'inlanders aan personen, niet tot
de inlandsche bevolking behoorende,op straFe

van nietigheid sehrifteli
jk moesten worden
aangegaan en voorg(,(
)n l
angortjd dalzvoor
tegenstrjdigeen verkeerdebeqrippeninomloop titrn jaar.
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den te beschikken,dan z0u ditalleen kunnen 1en,waarvan de Staateigenaar wasgeworden.
geschieden bj wjze vanonteigeningt0nalge- Vrje suikemondernemingenendaartoestrekmeenen nutte,tegen schadeloosstelling,door kende aanplantingen moesten minstens op een
den Landraad te bepalen,wanneer geene min- uurafstandsbljven van den kringderpnder-

nem ingen,ten behoevevan welkeaanplantOp
D ie a'
lgemeene bepaling moestechter dool' lastvan het bestt
mr geschiedde.
bestaandetoestanden tz
jdeli;k beperktworden. Vanstaatsw ege z0u,behoudenshetbepaalde
V00r desuikerteeltk0nmen,wegensbestaande omtrent de koëjcultuur en onverminderd de
contracten met fabrikanten, nog gronden del' verpligtingenjegensden0gwerkendeeultuurdessa's noodig hebben: de Staat zotl zich contracten,ten,Ielz
pd'
p:raned03ù: clbltnresz?1/
daarvan da'
n ook tjdeljk in bezit kunnen meer worden leycFlïkforer den arbeid derïp,Jtz03stellen voor den aanplant van riet, ten be- do's.Deze konden hun dienst verhuren.Maar
hoeve van ondernemingen,waarvoor de tus- alleen vool- een bepaalden tjd of voorden
schenkomstdes bestuurs verleend werd;maar duur eenerondernem ing,m its niet langer dan
telken jare,zoolang de beschikking duurde, voor één jaar, noch voor den dtlul- eener
moesten de eigenaars eene schadeloosstelling onderneming? die meel.dan achttien maanden
ontvangen voor het gemis van den grond, tjdsvorderde.W egensniet-nakomingvanoverwaarvan hetbedrap z0ubepaaldwordeneven eenkomsten om trent huur van dienst ofvan
als voor velden dle voor goed werden afge- werk mogten geen policiestrafen bedreigd ot'
staan.
Opgelegd w orden.
W at de staatsgronden betreft,de inlander
'W are die voordraqtt0twetverheven ende
z0u op zjne aanvraag vergtlnning krjgen toepassing gemakkeljk gemaakt doo1'nadere
daarvan een stuk te ontginnen, dat na drie vtvordeningen, in haren geest opgesteld,alle
Onzekerheidenweifelingnopensdegedragsljn,
jaren zjn eigendom z0u worden.

neljkeschikking kon worden getroffen.

Van diezelfde gronden zotlvoortsjaarljks Jegens Il
zdië te volgen, z0ll sinds lang zjn

eengedeelte opgenomen,in kaartgesragten weggevallen.En datz0u bjloyaletoepassing

t0t tlitgifte in erfpacht beschikbaar gesteld
worden.Depacht z0u voox negen.ennegentig
jaar aan den bieder der hoogstepachtsom
worden gegund, en de perceelen hoogstens

zonder slinksche bjoogmerken in hetbelang

van Nederland zoowela1s van de Javaansche

b
evolking kunnen zjn;want,h0esommiyen
zich ook tegen de toepassing van zoodanlge

duizendbouwsvanvjfhonderdEnRjnl.rOeden liberale beginselen in Indië verklaarden,toch
(nlim 70Ned.bunders)mogenbevatten.Daarop heeft de ervaring sedert geleerd, dat de in
mogten alleproducten,behalvepapaver,wo1.-

1865 aangewezen we4 de eenige z0u zjn,
den geteeld,en van het in ctlltuur gebrayte dien opvolgende Bewlndslieden meenden te
gedeelte z0u na zekeren tjd grondbelastlng mogen ofte kunnen inslaan.
worden geheven.

Z00 kwam dan Ook den 9den April 1870

Op die gronden zouden zich natuurljk in- eene '
W et tot stand, waarbj de agrarische

landers komen neêrzetten, Om ze voor den
erfpachter te bebouwen. V00r misbrt
lik van

aangelegenheden, zooals m en die noemde,
werden geregeld, dat is, nieuwe bepalingen
gezag Jegens de bevolking was gezorgd dool' aangaantle den grond gemaakt, van den volde bepaling, dat de erfpachter, ofdie hem genden inhoud:

verviny, als zoodanig met geenerlei gezag

Volgens regels, btjalgemeene verordening
overdleinlanderszou bekleed zjn,en mits- testellen,w orden grondenafgestaaninerfpacht
dien van hen geene leveringen of diensten voor niet langer dan vjfen twintig Jaren.
DeGotlverneur-Generaalzorgt,datgeenerlei
mogt vorderen dan totwelkezj zichJegens
hem bjovereenkomsthaddenverbonden.Over- afstand van grond inbreuk m ake Op deregten
treding van dit verbod zou met gevangenis
en geldboete worden gestraft.

Deblandongdiensten werdenafkeschaft.De

bestaande voorschriften daarentegen Omtrent
deverpligte teelt en levering aan hetgouver-

nementvan k0ëJdool*deinlandschebevolking

der inlandsche bevolking.
Over gronden, door inlanders voor eigen
gebruik ontgonnen, Of als gemeene w eide 01
uit eenigen anderen hoofde t0t de dorpen behoorende,wordtd00rdenGouverneur-Generaal
niet beschikt dan ten algem eenen ntltte,f)1)
den voet van art.77 van het Regéringsregle-

werden gehandhaafd.Naaioopvan eenbevolen
onderzoek kondaarom tl,entnadel-wordehbeslist. mentgd.i.tegen voorafgaande schadeloosstelDebestaandesuiker-contractenzoudennaafloop ling en op de wjzebjalgemeeneverordening
slechts gedurende twintig Jaren worden ver- bepaald)en ten behoevevan deop l1oog gelengd; maar de ttlsschenkomst des bestuurs zag ingevoerde cultures volgens de daarop
moest zich dan bepalen t0t de verzekering betrekkeljkeverordeningen)tegenbehoorljke
aan den ondernemer vàn beschikking Over de schadeloosstelling.

Jaarljks metsuikerriette beplanten velden,
waarvan de uitgestrektheid hoogstens 400

Gronddoorinlandersinerfeljk individuëel

gebruik bezeten,wordt,op aanvraag vanden
bouwsz0u bedl
'agen,terwjlvanbesttlurswege regtmatigen bezitter,aan dezen in eigendom af-

pver nietmeer dan het een-vjfde der rjst- gestaan Onderdenoodigebeperkingen,bjalgttvelden, gelegen binnen het gebied van elkc meeneverordening te stellen e1)in deneigendessa, m ogt w orden beschikt;voorts tôthet domsbrief uit te drtlkken ten artnzien van (1e
verleenen van beschikking Over de noodige verpligtingen Jegensden lande en degemeente
gronden tot plaatsing van zjne ïàbl-ieken,of en van de bevoegdheid tflt verkpop aan niet-

afstand aan hem van de gebouwlln (,11 toestcl- inlanders.
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Verhunr ofingebruikgevingvangrond door
)De Gouverneur-Generaal zorgt, dat aan
inlanders aan niet-inlanders geschiedt volgens nuttige bedrjven geene noodelooze belemme-

regels,bj algemeeneverordening tebepalen''. ringen in den weg gelegd worden ofbljven.
Daarbj kwam de Wetvan24Julj1870ter
Behoudens verkregen regten worden opde
regeling #an de op hoog gezagingevoerdesui- markten (passars)geenebelastingengeheven''.
ker-cultuur,waarbj debovenaangehaaldearti- Tweezakenspringenhierbjinhet00g.V00rkels 56 en 60 van hetregéringsreglementwer- eerst kan,bj vergeljking met de ontwerpden gewjzigddoordevolgendebepalingen: cultuurwet,aan niemand het onvolledige ontnArt.1. Ten aanzien van de op hoog gezag snappen der bepali
ngen t0t regeling van de
ingevoerde suiker-cultuur wordt art.56 van c
ultuur-aangelegenheden. Veel ls aan nadere
he
treglement op hetbeleid del'reyêring van verordeningenovergelaten,hetzjbjKoninkljk
Nederlandsch-lndië, met uitzonderlng van de Besluit, hetzj bj ordonnancie van den G0t1laatstealinea,(voorschrtjvendedeindieningvan verneur-Generaal.De bepalingen der wetvan
een verslagjvervangendoordevolgendebepa- 9 Amil1870 moeten dan 0ok worden aangelingen:
vuld, vooreerst door het Kon. Besluit van
1O. Nieuwe invoerinr van desuiker-cultuur 20 Jul
j 1870,regelende deagrarischeaanyeop hoog gezag heeft met plaats.
legenheden,waarbj enkele nadere verklarln2O. sfaarzj bestaatjeindigtdebeschikking g0n Tvorden gegeven en den Gouverneur-Geover gronden, door de inlandsche bevolking neraal opgedragen, de uitvoering van de
v001' eigen gebrtlik ontgonnen,met den aan- bepalingen derNvetteregelen;hieruitisechter
plantvanhetjaar 1890.Na den aanplantvan voor als n0g alleen voortgevloeid de ordon-

het Jaar 1878 wordt, behoudens de regten, nancievan 30 odober1871 TvaarbjdeG0ubj het in werking treden van deze wetver- verneur-Generaalregelen stelt,volgenswelke

kregen, die beschikkingvoo1
'elkeonderneming verhuur van grond door inlanders aan nietjaarljkstrapsgewjzeverminderd.
inlanders geschieden kan.
3O.Bj dexegelingen en overeenkomstenter Ter uitvoering van de suikerwet werden
zake neemt de Gouverneur-Generaal in acht: door den GouverneurGenexaal,bjbeslpjtvan
a.Dat geene Onderneming op hoog gezag 26 Decembe! 1871,n
o8 (Ind.Stbl.no213)
Worde voortgezet,waar de druk voor de be- vastgesteld 10reen ontw erp-contract,alsm odel
volking in verband met de voorschriften van voor de overeenkomsten te sluiten op den

dezewetbeschouwd,overschrjdthetpeen het
inanciëel belang van den Staatin bllljkheid
vorderen magq
b.dat gelp
-ktjdig over nietmeerdan éénvjfde der velden van elke betlokken dessa
Tvorde beschikt, tenzj de bevolking zelve
afwjkiùg van dit voorschriftverlange;
c.dat de bevolking voor de afgiftevan den
grond behoorljk worde schadeloosgesteld en
voorharen arbeid behoorljk betaald;
d. dat de tusschenkomst des bestuurs t0t

beplanting metsuikerrietvandebj20bedoelde
gxonden,z00spoedig doenljk,in overlegmet
den fabrikant,ophoude;
e. dat de middelen t0t verwerking van het

xiet geëvenredigd zjn aan de uitgestrektheid
van den aanplant;

voetderwetvan 21Jtllj 1810'';

20 ryvoorschriften t0t regeling der uitvoering
van evengenoemde wet en de daportlit voort-

vloejende Overeenkomsten''.
Hetz0u 0ns te verleiden,wilden wj bj
de bjzonderheden dezm'naderevoorsehriften

stilstaan:er dientslechtsherinnerdteworden,

dat zj in hetalyemeen geschoeid zjn op de

leestvandebepallngenderontwerp-cultuurwet;
maar dat ook van haargeldt,watin detweede
plaats om trent de beide w etten valt op te
merken, dat de omzigtigheid om toch geen
al te Overhaasten stap te doen op hetgebied
der nieuw igheden, geleid heeft t0teen vaak
alte zeer in heto0g loopend hinken Op tw ee
gedachten.

Hoe dit ook zj, toch staathetvast,dat

f.datvoorhetdrjven t
lermolensofandere het cultuur-stelsel, door den Graaf e@n den
toestellen niet beschikt worde ovex water, W odcFzingevoerd,door deaannemingderbeide
benoodigd voor den eigen landbouw der be- medegedeelde wetten niet alleen in beginsel
volking;
is veroordeeld, maar dat nu ?0k de eerste
g.dat t0t het verkrjgen van arbeiders en stappen zjn gedaan om er mea
e te breken en
verderehulpmiddelen,z00voorhetsnjdenen tlitvoering te geven aan de laatste bepaling
ve
rvoeren van hetriettvoor werkzaamheden van art.56van hetregéringsreglement.
@
1n- en biJ* de fabriek, voor den afkoer van
Veel bljft nog te regelen, wat met de

de suiker als andexzins, de tusschenkomst landbouwontw ikkeling van Java en ons gedes bestuurFaan de ondernemersnietverleend heele regêringstelsel aldaar in verband staat;

worde,buiten volstrekte,telkenste bewjzen regeling kannietuitbljven,wanneereenheid
onmisbaarheid;
van gedachte het beleid der Indische aangeh.dataan den Landeeen billjkecjnsver- leyenheden bljft beheerschen.Aangaande de
zekerd worde, zoowel over het productvan sulker-enkoëjcultuurzelveverkeerenwj in
den vxjen,als over datvan verpligten aan- een tjdperk van overgang.V00rdeeersteis
plantq
een termjn aangewezen, wanneerdestaats'
J.dat elke overeenkomsten elkewjziging, inm enging m oetophouden.En watde tweede
beide terstond na de sluiting,worde openbaar betref
t kan alleen worden medeqedeeld,dat
gemaakt in het oëciële nieuwsblad.
voor ietwat betere en m eereenparlgebetaling
DArt. 2. Artikel 60 van hetvoormelde rc- der bevolking gezorgd is,en datde ingestelde
glement wordt vooxtaan gelezen als volgt:
enquête is afgeloopen, zoodat 00k nadere re-
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geling van dien tak van landbouw te ver- inonze-Lieve-vrouwen-bedstl'
oo(Asperltlap#o-

wachten is.Maardenkeljk nietin den aller- rata),in den gewonen honigklaver LMelilot'
tts
eerstentjd;wantdemillioenen,diedoorde t
?
#scïzltzDt
:l,in onderscheidene grassen,vooral
koëjcultuur v00r de schatkist worden ver- in hetreukgras(Anthoœanthnm odoratnm)enz.
kregen,kunnen haar niet op eenmaal worden aantreft.Men verkrjgthetdoortonca-boonen
onttogen zonder dat voor anderebronnen van in aetherte laten uittrekken.Kunstmatigheetl
inkomsten gezorgd is.Buitendien m ag de cul- men haaryverkregen door verhitting van salituur zelve niet w orden in gevaar gebragt, cyligzuur natrium met azjnzut
lr-anhydride.

s,iskleum
die als vrje teelteersteene verzekerdetoe- Zj kristalliseertin kleineprisma'

kom st heett,w anneer de ervaring,opontgon- l00s, riekt naar die boonen en lost zich
nen w oeste gronden opgedaan,aan de bevol- moejeljk op in koud,maarzeergemakkeljk
king zalgeleerd hebben,datde vrjearbeid, in kokend water.De rMaitrank'' der Dtlitaan die cultuur besteed, voor haar vool*- schers,doortrekking van wjn metAsperl
da
deelig is.
ptfprcfq (Avaldmeister) bereid, ontleent zjn
Cum ae, eene zeer ot
lde stad in Campanië geux aan de cum arine.Eene geringe hoeveelen aan de kust op eene steile berghelling ge- heid van dezeisvoldoende,om dien aan eene

legen, werd omstreeks 1000 jaar vöörChr. aanmerkeljkehoeveelheidwjnmedetedeelen.
door Chalcidensers van Euboea gesticht.W el-

Cum berland. onder dezen naam ken-

dra bereikte zj eenhoogentrap vanwelvaart
en bezatnietalleen eeneafzonderljkehavenplaats, Puteoli, maar 0ok eene aanzienljke
vloot. Bj herhaling werd zj door de Etruscers en Umbriërs aangevallen, doch zj verdedigde zich metgoed gevolq,terwjlzj 0n-

nen wj:
Eene aanzienljke ririer in de Noord-Amerikaansche Staten Kentucky en Tenessee.Zj
Ontspringt in hetzuidwesteljk gedeelte van
eerstgenoemde bj het Cumberland-gebergte,
dewesteljkeketenvanhetAlleghany-gebergte,

dersteuning ontving van Il%lrot koning van

stroomt gedurendeharen bovenloop eerstzuid-

Syracuse. Later moest zj zit
!h onderwerpen westwaarts, daarna westwaarts, en bereikt
aan den tyran Aristodlmlts, en in 417 vôör beneden Burkesville den StaatTenessee.Nadat

Chr. aan de Campaniërs.W èlverkreeg zj zj dezen meteen zuidwaartsgekromdenboog
hetRomeinschburrerregt,dochindelsteeeuw doorloopen heeft, wendt zj zich bj Dover
na Chl.kwam zj ln verval,en in 1203werd noordwestwaarts, en stort bj Smithland in

hetweinig beteekenend stadje doordeNag0- Kenttlcky zich uit in de Mississippi.Gedtllitanen geheelen alverwoest.Thans n0g zlet rende het laatste gedeelte van haren loop
men tusschen het Lago diPatria en hetLago schrjdt zj 01!een afstand van 2 of
'3 geogr.
di Fusaro de overbljfselen van mt
lren,tem- mjl evenwjdlg met deze voort. Zj is 126
pels,waterleidingen enz.Zj was weleerde geogr. mjl lang en besproeit met hare zj-

verbljfplaatsderSybille(zieonderdezennaam) rivieren een stroomgebied van meer dan 900
Ci
eearo
beza
eena
n bbui
ti
ed
nve
xr
- EEIgeogr.mjlen.TotNashville,omstreeks42
Vl
b
aj
nf Cumae
Ctlman,umenge
na
md,
intde
jhe
de
geogr.mjl van haren mond verwjderd, is
stad.
zj voor stoombooten en n0g 60 mjlverder
Cum ana ot
' Santa-lnez de Camana2 de voor schepen bevaarbaar,en bj W illiamsburg
hoofdstad eener evellzoo genoemde provlncie in Kentucky vormtzj een prachtigenwaterval
indeZuid-Amexikaanscherepubliek Venezuéla, ter hoogte van 20 Ned.el.
ligt aan de Manzanares bj den mond der Een yraafschap in het noordwesten van
Golfvan Cariaco,en is omgeven doorboseh- Engelaud, dat ook den titel van hertogdom
rjke rotsgevaaxten ter gemiddelde hoogtevan draagt en Op 731/2geogr.mjlrt
lim 200000
2000 Ned. e1. Er is eene groote reede met
tlitmuntende ankerplaatsen,doch de bevolking
telt er tllans sleehts G000 zielen,diezich met
den handel in cacao, stliker:tabak? kokosnoten en talk,voorts m et de vischvangst en

inwoners telt.Hetgrenst >an de Iersche Zee

en de Solway-baai,aan hetSchotsche graat
l

schap Dum frles, en aan de Engelsche graafsehappen Northumberland,Durham ,Avestmoreland en Laneaster.Behalve aan zee,is het
deparelvisscherj bezig hotlden.Zjisdeoudste klimaat van den hooggelegen bodem guur,
stad der Tièrra'
rma en w erd in1521,onder maar tevens zeergezond.Boven deCaldbeck,Fi
den naam van Nietlw-rroledo, op last van Fel
ls in het zuidoosteljk yedeelte,waar de

Diqgo fblff-ùkf.
çdoor deSpanlaarden gesticht. sneeuw t0t laat in den wlnter bljftliggel
z,
Zj heeftveelg'eleden dooraal'dbevingen,di0 vtlrhefftln zich rotstoppen ter hoogte van
haar in 1766 cn in 1853naqcnoeg geheelen 1000 Ned.el.D egrondw ordterm ild besproeid
alvernielden. De provincleCuulana,vool.- doox een aantalkprte rivieren,van welke de
heen Nieuw-Andalusië genaam d,hflett Op 823 Edell de voornaamste is?terwjlmen er ook
i
a geogr.mjlen rt
lim 75000inwoners.Aldaal' Onderscheidene kleine meren aantreft. In de
vindt men ook de stad Ctlmanaçoa?in 1717 dalen voertdelandbotlw heerschappj,enuit-

(
1001
- Dominyo -d.
z'
l.
g qesticht,dotàh door de gestrekte bergweiden bevorderen er de schaonlw entelingsoorlogen ln eon ellendig gehlleht
herschapen. In dien omtrllk verbouwt m en
uitmtmtenden tabak.
.
Cum arine ot
'toneastereopten is eone zeer
aangenaam xiekende, kam tbratshtige zelfstan-

pent
bkkerj.Tn hetnoordoosten vindtmen er
de Penninische bergketen metvele steenkolenbeddingen en metden Cross-Fell(900 Ned.

elhooyl,

in hetzuidwesten deCumbrian

M ountalns qnet leisteenlagen, doorboortlvan
digheid, die men in de toncaboonen (de za- graniet t)n syéniet en door steenkolenlagtln
denvanDl
pterit
rodorataenopposilI
kfoliq1F5/!c?.), omgevtln.llier verlleFen zich de Sea,-1?tàll,tl(t

CUMBERLAND- CUMMING.
Helvellyn en de Skiddan ter hoogte van ruim gebergte in Noord-Amerika. Zj bedekken er
900 t0t 1000 Ned. e1. De mjnontginning is het zuidwesteljke gedeelte van Virginia en

ereen belangrjketak van njverheidenlevert
steenkolen,jzer,lo0d,zilver,zink,potlood,
marmer, gips,kalk enz.Voorts zjn erbelangrjke w0l-,katoen-en linnent
àbrieken.Het
noordeljk gedeelte van hetgraafschap isvan
den Picten-waldoorsneden;zjnehoofdstadis
Carlisle.
Delto@dstad van hetgraafschap Alleghany

het zuidoosteljke gedeelte van Kentucky,en
loopen vervolgens door Tenessee en hetnool*doosteljkegedeeltevanAlabama,terwjlzjde
waterscheiding vormen tusscllen de Tenessee
(ten oosten)en dezj-rivierenderCumberland
(ten westen).Zj verhelen zich toteenehoogte
van 650 Ned.el.
Cumbrian M ountains(De)vormen het

in den Noord-Amerikaanschen staatMaryland, hoogstegebergte in Engeland en strekkenzich
op den linkeroever van de Potomac zeer be- uit van de Solway- t0t aan de Morecombe-

vallig gelegen.Zjteltslechts6000inwoners, baai.Zj verheffen zich in de graafschappen
doch is door onderscheidene spoorwegen met CumberlandenMTestmoreland,en zjndoorde
andere deelen deslands verbonden.
Cumbrist'
hevlaktevan zuideljke berggroepen
Eenige merkwaardQe.
pert
:pzzdll,van welke en door het diepe dal der Eden van de Penninische bergketens gescheiden. Men kan die
wj noemen:
Willem Alt-qwst,hertogran (/nnnberland.Deze, streek wegensharebekoorljkenatuurtooneelen
DEngelsch Zwitserland''noemen.M en heefter
land, werd geboren den 26sten April 1721. om streeks 20 m eren, van welke de W inderX et zjn vaderwas hj in den slag bjDettin- DA0r0 (2 geogr.mjllang),hetBassenthw aite0en zoon van George .
fT,koning van Enge-

gen, waar hj eene wonde ontving,en den
11den Mei 1775 verloorhj den slag bj Fontenoy tegen den mM rschalk von Stzkddzd.Daarentegen behaaldehj grooten roem in den slag
bj C'
ttlloden (zie onderdezen naam),doch hj
bezoedelde den glans zjner zegepraal door
zjne wreedheid jegens de overwonnenen.In
1747 werd hj bj Lawfeld doo1
'den hertog

wateren hetUlleswaterde voornaamstezjn.

rendeden Zevenjarigen 0orlog,in eengevecht
bj Hastenbeck doord'Estrles.Hj overleedte
MTindsor den 3lsten october 1765.
K cF
zcrtf cumberland,een Engelsch bljspeldichter.Hj was de zoon van den bisschop
van Kilmore in Ierland en van deJongste
dochter van Itieltard .
&/
lfle.y, en werd geboren te Cambridge den 19den Februarj 1732.
Na het voleindigen zjner studiën werd hj
secretaris van lord Halifaœ,wjdde zich na

der Middellandsche Zee groejen. De meestberoemde soort is 0. Cyminum L.Ofhet komi
jn,dathet bekende komjnzaad oplevert,
w aarm ede men sommige soorten van kaas
(komjn-ofkanterkaas)kruidt.Ook verkrjgt
men daaruitde komjn-olie,dieeen soorteljk

arbeid en volgde hem ,nadat deze stadhouder
van Ierland geworden was,naar Dublin.Na

zoon van een

Zie voorts onder Cltmberland.

Cum inum L.is de naam van een plall-

tengeslachtuitdefamiliederSchermbloemigen;
het onderscheidtzichdoorborstelvormigekelk-

tanden,langwerpigebloemblaadjesenmetbol'
steltjes bekleede,geribde vrt
lchtjes.llet0mvat zomergewassen met J-deelige bladeren

ron zgtlkddzlgeslagen, alsmede in 1757,gedu- en w itte of roode bloemen,die aan de kust

.

gewigtvan 0,975 heeft.

Cum m ing. Onderdezen naam vermelden

Wj:
R- aleyn Gordon C'
x-vll.g,den beroem den
l
den valvan dezen minister aan letterkundigen jager in het zuiden van Afrika. Hj is de

zjn tertlgkeer illEngeland ontving hj eene
betrekking bj den Board of Trade en besteedde zjn vrjen tjd aan de beoefening der
dramatische dichtkunst.Zjn nsummer'stale''
en vooral zjnebljspelen rr
fhebrothers'',en
rThe W estindian (1769)'' vonden z0ogrooten bjval, dat hj daarop rThe f
.
ashionable
lover'' - The weel offorttm e'' - en het
drama rThe Jew''lietvolgen.Niet zoo goed

bevielen zjn tretlrspelprhebattleofHastings''
en zjneRomans pArtlndel(1T91,2 d1n)''
,John of Lancaster (1809, 3 (
11n)'', - en
XHenry (1795)'1.In 1780 werd hj belastmet
eene zending naar de hoven van M adrid en
Lissabon,doch daarde ministerniettevreden

was met de uitkomst zjner bemoejingen,
werdhem deteruggavevanzjnevoorschotten
geweigerd,waardoorhj in groote ongelegenheid geraakte.Zjne rAnecdotes of Spanish
painters''waren de vrtlchtvandezereis.Voorts
schreefhj rMemoirsof'my 0wn life(1806en
1807? 2 d1n)'',- en p'
rhe observer(1810,
3 dlnl''en overleed (
len iden Mei1811.

Schotschen baron en kwam door

zjne overdreven liefhebberj voordejagtin
geldeljke verlegenheid, zoodat hj eerst de
wjk nam naar Indië,en vervolgens luitenant
werd bj de rjdendeJagersaan deKaap de
GoedeHoop.In1845nam hjechterzjnontslag
en leefdena dien tjd van deopbrengstzjner
Jagtbtlks.Eenmaal'
sjaarsbezoekthjgewoonljk de Kaapstad,om ervooreenige honderden pond sterling ivoor,huiden en struisvederen teverkoopen.Opzj'
netogtenvoegthjzich
geheelen alnaar de zeden en gew oontender
inboorlingen.Hj sehreefhetbelangrjk werk
Fife years ofa hunter's lit'e in the tàx interiorofSouth-Africa (1850,2 d1n)''
.
een beroem d redenaar der
John
Schotsche Kerk. Hj werd geboren in Aberdeenshire den loden November1810,studeerde
in de godgeleerdheid, en begafzich in 1832

naarLonden,waar hj t0tpredikantvan de

SchotscheGemeenteteCovent-Gardenwerdbe-

lloemd.Als begaafd kanselredenaarjverdehj

metkracht,tegen de leer der R.Katholieken.

Zjne geschriften bevatten meerendeels verklaringenvanBjbelschevoorspellingen,zooals:
Cum berland-M ountainR noemt men ,.Apot
lalyptic sketches(1842)'5,-- pGreattrieen gedeelte van hetAppalachen-ofAlleghany- bulation (1859)'',- en rRedemption draweth
V.
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nigh (1861)5'
. Daarin brengt hj de aloude hebben zich toen metgedeelten van naburige
voorzeggingen in verband m ethedendaagsche
gebeurtenissen, om op dien grond het einde

der wereld el1dekomstvan hetDuizendjarig

rjk te voorsqellen.Voorts schreefhj r'
l'
he
destiny ofnatlons (1864)'')- een werk over
de bjenteelt,enz.
Cunaeus (Petrus),eigenljk van der O'
Mzl,
een tlitstekend Nederlandsch geleerde, werd

staten t0t een zelfstandigen Staat, die den
naam van Tolima draagt,van Ctlndinamarca
gescheiden, en dit laatste telt nu op ruim

2000 E5 geogr.mjlen bjna'400090 inwoners.
Het behoort t0t het middengedeelte van het
stroomgebied der Magdalena-rivier,terwjler
zich deoosteljke Cordilleraverheft,dieOost-

waarts afdaalt naar een uitgestrekt laagland
het Territorium van Cundinamarca. De
eene zorgvuldige opvoeding,studeerde teLel- grond is er Overal ongemeen vrtlchtbaar en
den, legde zich met jver t0e op de oude draagteenegroote verscheidenheid vangewastalen,op degodgeleerdheidenderegtsgeleerd- sen.Landbotlw isertrouwenshetvoornaamste
heid. volbragt ln 1603 eene reis naar Enge- bedrjf,en men kweekterzoowelmah'
s,tarwe
land,hieldnazjnterugkeerteLeidenvoorle- en aardappelen,als bananen, cacao, tabak,
zingen over Horatiw%,bezochtFranekerom er koëjen suiker.Een belangrjk t
litvoer-artikel
zjne studie voorttezetten,en werd in 1G12 is er de kina-bast.Dehoofdstad issedert1861
benoemdt0tbuitengewoonhoogleeraarindeLa- Funza,2 mjlvan Bogota.
Cuneo of Coni is de nan'
m van eene P1'0tjnsche taalen indestaatkundeteLeiden.fn
1613zaghj zich t0tgewoonhoogleeraarenin vincie in opper-ltalië, die op rtlim 129 (J
1615 tOtdoctor in de regtenhevorderd.Yoorts geogr.mjlen Omstreeks600000 inwoners telt.
Nverd hj in 1620benoemd t0tbestutlrdervan Zj grenst ten westen en zuidwesten aan
het Collegium Oratorium , in 1631 t0t raad Frankrtjk,tennoordenaandeprovincieTulsn,
der Universiteit, en de Staten van Holland ten oosten aan Alessandriayen ten ztlidoosten
legden hem een J
'aargeldt0eont
lel'voorwaaxdet aan Genua en aan Porto Maurizio.De Zeedat hj hen zotl dienen met zjn advies Alpen,deCottischeenLigtlrischeAlpenmalten
in zaken van koophandel,terv-jlhjeindeljk er den bodem oneffen,en in het noordoosten

geboren te Vlissingen in 1586.Hj ontviny

door de Staten van Zeeland t0thistorieschrjvel'werd aangesteld.Hjoverleedechterreeds
den 2den Decemljer 1638. Hj was een der
grootste geleerden van zjn tjd, 0n vool-al

vindtmen t)reenetl
itgebreidevlakte.rralrjke

ht
J zich in het Latjn wist Ilit te drukken.
Op het gebied derregtsgeleerdheid blonk hj
uitboven alzjnelandgenooten.Totzjnebelangrjkstegeschriften behooren:rNotaeetanimadversiones in NonnipanopolitaeDionysiaca
(1610)'', Jt
llianiTmperatoris Caesares;sive
satyrae in Principes Romanos (1612),,
Sardi Venales etc. (1612)'',vertaald Onder
den titel rGekkt!n te koop'', - en rDe Republica Hebraeorum libriTTI'(1617enz.)''.
Cunard (Samuël))die zich een naam ge-

vlas,een overvloed van kastanjes,wjn,oljvenolie ell uitmuntende zjde; daal
'enboven
werpen de veetelten de kaasmakerjerg1'
oott
)
winsten af.Denljnen geven ermarmer,leisteen, jzer,zilverhoudend lood enz.,()1 men

rivieren dalen er afvan hetgebergte,zooals
de Tanaro?de Pesio,de Gesso:de Stllra,de
Maira,tle Bxaita enz.?en deze verleenen?ter

0ok in de Semietische talen ongemeen erva- besproejillg van den grond,harewaterenaan
ren;zjne w elsprekendheid w ordt Ongemeen vele kanalel),De voortbrengselen vandenlandgeroemd, alsmede de bevalligheid,waarmede botlw zjn (,1
* graan: peulvruchten, hennep,

m aakt heeft door het stichten eener transAtlantische stoombootvaart,was de zoon van
een Franschman ait Canada, die zich tta
Halifax inNieuw-sellotland vestigde.Dezoon,

heeft er ook beroelnde m inerale bronnen.H et
klimaat is e1-voehtig e1l kotld,en detempel'atuur wisselt(àr aftussehen 80 en + 32*(?.

Men bewerl
tt er voorts kristal, en t)r ztjn

onderscheidene laken-,katoen-en linnenfàblvie-

ken. Deevenzoogenoemdehoofdslad,aanhet
vereenigingspunt van (1e Stura en (1: Gesso
gelegen, bexit een gym nasitm l? een prachtig
stadhtlis ()n rninl 22000 inwoners, die zittl)
bezig houden metden hantlelenm ethetw even

geboren in 1787jwjdde zieh reeds vroeg van katoenen stoffell.Men vermeldt,datzj
aan den handel en behoorde weldra t0t eerst in 1120 gestichtis.fn 1382 onderwierp
de rjkste kooplieden van Halifax, ln 1840 zj zich aan de graven van Savoye,en in
werd ht@deg'ondleggervaneeneregelmatige 1641 werd zj door den graafd'llareom-tvtllstoombootvaarttusschen Boston,New-Yorken Overd.In1744vielinharenabjheideengevecht
Liverpool:en zjnvoorbeeldwel'
dweldradoor voor tusschen t
1(
)Franschen en Spanjaal-dcn
anderengevolgd.W egenszjnegrooteverdien- aan de éihne,en tlt)Sardiniërs()11Oostenri
qj
kers
sten in het verbinden van de Oude metdtl aan t
le andtlre zjdtàqin 1796 werd zj t
lool
'
NietlweMFereldwerdhj i111849verhevent0t de Franschell veroverd, en i1 1799 gat'zj
bal
'onet,enhjoverleedden 28stenApril1865. zich over aan den prins roll .fzJtW&z?.$'/e'
Joz.

Cundinamarca?eenderVereeniqdeSta-

ten van Coltlnlbia'ot Nieuw-Granada lnZuidAmel-ika?ontstond in 1857 uit tlt,vom-malige
provineièn Cundinanlarca,Bogota,Mariquita,
N eiva, gedeeltell van Tequendalna en Zipaquira)alsmede uit een gropt Ten-itoz-ium ,ten
oosten der Andesketen gelegen, In 1861 is
echter de Bonds-lloofdstad Bogota,er afgenoment en de provineipn Mariquita en Neiva

Cunerus Petri, bisst
ôllop van Leetlwar-

den,werdgeboren in 1531 teDuivendjkl)in
Zeeland, sttldeerde te Lell
ven,waarh!jzitôll
hoofdzakeljk toelegtle (
)p de wjsbegtktt
l'
te e1z
de godgeletl
rdheid, olltving bj de aansttllling
van nieuwe bissehopllen tn de Nederlalldenllet
bisdom Leeuwarden, e11deetlaldaal'zjne iltrede in 1570. Hj bekletudde t
lie betrt
xkl
tillg
t0t in 1578.Toen werd 11tjdool-Ren3tenbeïL
q

CUNERUS PETRI- CUNNINGHAM.
gevangen genomen en naar het blokhuis te getande bovenlip en eene 3-lobbige onderlip.
Harlingen qebragt.Hierbloefhj tweeJaaren Hetomvatkruiden metbjnaongesteeldeblawas toen ln de gelegenheid, om zich naar deren, die in Brazilië en Noord-Amerika

Munstertebegeven,waarhja1skoorbisgchop
dienstdeed.Latervestiqdehj zichteKeulen,
waar hj leezmedenen hleld en onderwjsgaf
in de godgeleerdheid.Hj overleed er den
15denFebruarj 1580.Hj heefteen groot=n-

groejen. De meest-bekende soort is C.marïlzlt
z L.t eene overbltjvende plant, die op

wj noemen:rEensekerbewjsvanderVaghevierenz.(1566)'',- rveraeacgermanaedomini
nostri Jesu Christi ecclesiae designatio etc.
(1567)'' rvan het sacramentdesAutaers
(1567)'',- rDen schilttegen dieW ederdoopers
e
nz.(1568)'',- en nTractatusaliquotinsigniores de gravisimistheologiaechristlanae controversiis (1583)''.
Cunha.Onderdezen naam vermelden wj:

aan eeniye soorten van Oriyanltm gegeven.

tal geschriften in hetlicht gegeven,waarvan

zonnige berghellingen en i1
4drooge wouden in
Pensylvanië, Maryland en Virginia groeiten

wier welriekende olie zeer Op prjs wordt
gesteld. - De naam Cltnila is door Plini'tts

Cunm ngham .onderdezen naam vermel-

den wj:

Allan 6Yzz/2l.#twz
l,een Schotsch dichter,
die den 7den December 1784 te Blackwood in
het graafschap Dumfries geboren werd.Nadat

hj het aanvankeljk voornemen,om zich op

de bouwkunstt0: te leggen,had latenvaren,

begafhj zich in 1810 naarLonden,waarhj

Trista,
n #c Cnnlta, eenPortugeeschzeeman, als verslaggevervoor tjdschriften werkzaam
die in 1508 het opperbevelontving over eene was.In 1814 werd hj echteropzigterin het
vlootvan 16 schepen,bestemd vooreenkruis- atelier van den beeldhouwer Cl
tantrey,en hj

togtin de Roode Zee.Opzjnereisderwaarts bekleedde die betrekkinq tot zjn dood toe.
ontdektehj onderscheideneeilanden,dienaar 0ok maaktehj zich alsdlchtergunstigbekend
zjn naam werden genoemd.Zjnevloot,door door zjn drama rsir Marmaduke Maxwell
een storm verstrooid, vereenigde zich weder (1822)'7 en vooraldoorzjnerrrraditionaltales
te Mozambique en bragt er den winterdoor. ofthe English and Scottish peasantry (1822,
Hier volbragt ht
j een aantalheldenfeiten en 2 dlnl''In de rsongsofScotlandancientand
keerde met 5 rjkbeladen schepen naar zjn modern (1825,4 dlnl''leverde hj eenebloemVaderland terug.Aan het hoofd van een ge- lezing van Schotsche liederen uit den tjd
zantschap naar Rome afgevaardigd,verkreeg van Maria t0t op onze dagen. Zjn roman
hj van pausLeoX den giftbriefvan allege- DPaulJones''(1826,3d1n)''beantwoorddeniet
westen,die d00rPortugalaan deongeloovigen aan de verwachtingen,en zjn psir Michael
zoudenworden ontrukt.Hjoverleedomstreeks Scott(1828,3dlnl''evenmin.Meerbjvalvond
hetJM r1550,en Camolnsheefthem in zjne zi
jne rHistory of the British yainters,sctllpLusiados'' een onvergankeljk gedenkteeken torsandarchltects(1829,6dln)'.Zjn gedicht
gesticht.
rThe maid ofElvar (1832)'1is wederom eene
Nunot?
a C'
unâa,eenzoonvan denvoorgaande. Schotsche legende,aan den tjd van Maria
Hj vergezelde zjn vader naaxIndiëen ver- Sff
xœrfontleend.Vool'
tsschreefhjeenegeschievolgens naar Rome, werd in Portugal eerst denis der Engelsche letterknnde,eene levensmet de portefeuille van Financiën belast,en geschiedenis van schilder Darid W ilkie 0l'1Z.:
door Joao III in 1528 t0tgouverneur-generM l en overleed den 29sten October 1842.
yllizw/ztzzzzl,een zoon van den voo1.van Indiëbenoemd.Hj vertrok met11 sche- Peter O'
pen,leed schipbreuk aan de k11stvanMelinde, gaande.Hjwerdgeborendenl7denApril1816
veroverde Mombaca, en trok langs de kust en tradheteerstopmeteenelevensbeschrjving
vanMalabar.Zjnepoqingen,om zichvanDiu van den Schotschen dichter W illo m Drnmmond

meester te maken, mlslukten, doch hj ver- (1835).Daarna leverdehj rsongsofEngland
pverde eene vesting in denabjheidvan die and Scotland (1835)'',- eenenieuweuitgave
stad.Hj werd vervolgensvan zjne waardig- der rspecimens of British poets (1841)''van
heden beroofd en teruggeroepen, en Overleed

Campbell,

op zgne reisnaarPortugal.O0khem heeftCa-/J;z.
:in zjn heldendichtverheerljkt.
Dom Pedro Ofzl1J,uit een oud geslacht te
Lissabon gesyroten.Htjonderscheidde zichbj
de ondernemlngen tegen Tanger en Azamor
(1532 en 1534) en vergezelde in 1538 d0m

W
tmi
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49y
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218dl
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?
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,
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London (1854, 3de uitgavel''. Hj bezorgde
voorts nieule uitgaven van belangxjkeEngelsche werken, en zjn rluife of Inigo Jones
(1848)''en het rMemoirOfJ.M.MT.Turner
(1852)''zjn een paar uitmuntende bjdragen

Gareias deFàrozllc,toendezea1sonderkoning

een rHandbook for visitors to

de geschiedenis der kunst in Engeland.
naar Indië vertrok.Alsgeneraalderralejen t0tRi
eltard Olwlizw/
/cvl, een broeder van den
streed hj metroem tegen deMooren;ln1572
washjgouverneurvan Ceuta,entoenPltili
ps voorlaatste.H!Jwerd,geboren te W imbledon
11 Portugalbezette,bekleeddehj debetrek- in 1795, legde zich t0e Op de kruidkunde en

king van gouverneur van Lissabon.In den

den tuinbotlw , en was bpna 6 Jaarbezig te
slag vanAlcantarawerdhjgevangengenomen, Kensington met de stelselmatigebeschrtjving
van den Hortus Kewensis,door Aifon uitgeen hj overleedin den toren van Belem.
Cunila L.is de naam van een plantenge- geven.In 1832 werd hj directeur van den
sl
acht uit de familie der Likbloemigen;het botanischen tuin te Sidney,waarhj de aanonderscheirltzich dooreen bulsvormigen kelk plantingvan den wjnstok bevorderde.Vervolmet een xegelmatigen,s-tandigen zoom,door gensbezochthj,op kosten vandenStaat,het
eene buisvormige bloem kroon m eteeneplatte, binnenland van Nieuw-zeeland,en vergezeldc
47*
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CUNNINGHAM- CUPRE SSINAE .

voortskapitein dïlrfbj hetonderzoekenvan teNjmegen en vervolgensteLeiden?volbragt
deDarling-rivier.Bj diegelegenheid werdhj eenereisnaaz.Frankrjk,en zag zich in1668
door de W ilden vermoord.
benoemd t0t hoogleeraar in de Grieksehe en
Cunningham ia AïcA.,alzoo genoemd tex Latjnsche letterkunde te Deventer.Tn 1675
eere van Riehard C'
lllsl-t/Atwzl, geneesheer werd hj tevens burgemeester aldaar! doch
aan de Britsche factory te Amoy (1798)en toen hem in 1681 de hooge waardigheld was
schrjvexvan eenigekruidkundiqewerken,is opgedragen van gecommitteerdetervergadering
een plantengeslacht uit de fàmille der Kegel- van de Staten-Generaal,legde hj hethoogdl.
agenden (Coniferae);van desoortenisalleen leeraarsambtneder.Hjbeweesg'
rootediensten
C. ylezltsï.
s bekendt een groote naaldboom , aan zjn Vaderland,waseen warm aanhanger
van W illem III en bekleedde in 1706 zelfs
diein Chiya groeit.
Cunonla L. is de naam van een planten- den post van gecommitteerde te velde.Hj
geslacht uit de familie der Saxifrageën;het onderhield eene uitgebreide briefwisseling met
onderscheidt zich door een s-bladigen kelk, de yeleerdste mannen van Et
lropa,en nadat
door eene s-bladige bloem kroon en door eene hj ln 1707 van het staatstooneelafgetreden
eivormige, z-hokkige zaaddoos met vliezig- was,bleefhj 1id van deGedeptlteerdeStaten
gevleugelde zaden.Hetomvatheesters,dieaan van overjssel,burgemeestervan Deventeren
de Kaap groejen en oneven-gevindebladeren een jverig beoefenaarderwetensehappen.In
eneeneaarvormigebloeiwjzedragen.Hiertoe 1715 werd hj benoemd t0tlid derAcadêmie
behoort0.eapensis.
L.,eenfraaje,altjdgroene des inscriptionsteParj:,en hj Overleed den
heester met vele kleine, witte,welriekende, zzsten November 1716.Hj heettin hetlicht
tottrossen vereenïgde bloesaen eenesierplant,
welke m 0n 0P 0nZ0 breedte in 0e130 W arm e
kas door den w inter brengt.- D it geslacht
is alzoo genoemd naar Chr. Cll/yeen Amsterdtunmer, die in 1750 zjn plantentuin in
Nederlandsche verzen bezong.
Cup (Wil1em), een verdiensteljk Nederlandsch regtsgeleerde wexd geboren te ZaltBommel den Gden Julj 1604, studeerde te

gegeven:pobservationum libritres,in quibus
multi auctorum loeiexplicanturetem endantm.

motie voorlezingen over regtsgeleerde onder-

door de regéring aangekocht en gedeelteljk

etc.(1670):'
)latergevolgd dooreenmluiberIV
(1678)'' rllarpocratesetmonumentaantiqua
etc.(1676)'92- rApotheosisHomeri
(1683)''hHistoriatrlum Gordianortlm (1697),,,- pLettre
d'un Hollandais à,tln de ses amis à Paris
(1706)'',enz.Zjneverbazende werkzaamheid
bljkt uit zjne nagelatene handschriften,die
Leiden in de regten en hield erna zjnepro- uit 156 pakken bestaan.Deze zjn in 1854

werpen, totdat hj in 1634,in plaats van in hetRjks-archlef,gedeelteljk in deKoninkAntonius A cf/laef
u , t0t hoogleeraar te Har- ljke Bibliotheek geplaatst. Zj zjn in 1842
derwjk benoemd werd.ln 1647 vertrok htj door Bosselta beschreven.
in dezeltde betrekking naarFraneker,enover-

Cuphea R. Wrovcs is de naam van een

leed aldaar den 16den Januarj 1G67.Hj was plantengeslacht uitde fàmilie derLythrarieën :

een schrander geleerde, die zich tevens door het onderscheidt zich door een eenigzins gegroote minzaamheid onderseheidde. Tot zMne spoorden, s-tandigen kelk, 6 bloem bladen,
geschriften behooren:rDisputationes ad lnsti- 6- 12 m eeldraden, eene vliezige, met eene
tutionesImperiales (1634 en 1650)'',-- rNotae kliervoorziene zaaddoosen ongevleugeldzaad.
ad Institutiones Juris''1enz.
Hetomvatkruidenenheestersmetgaatkandige,
Cupania L.isdenaam van een ylanten- tegenoverstaande bladeren en neêrhangende
geslacht uit de familie der Sapindaceën;het bloemen en groeitin de keerkringslanden van
onderscheidt zich door een s-deeligen kelk, Amerika. Tot de sierplanten behoort C.pfloridoor eene s-bladige bloem kroon,en dooreene ù'
lfoztsc Leltm., die om streeks 1 Ned. elhoog
lederaehtige,peexvormige,2-of3-hokkigezaad- vzordten behaardetakken,langw erpig-eironde,
doos. Het om vat boomen van middelmatige tegenoverstaande bladeren en sierljke,zesblagrxtte,diemeestin Midden-enZuid-Amerika dige, purperroode bloemkroonen draagt. Zj
go
ejen.Daartoebehoort C.tomentosa s'
ft
lcrfz vereischt des w inters eene w arm te van 4
ult W est-lndië m etzam entrekkende bladeren t0t80C.
en vrucr
hten,die a1sgeneesmiddeltegen blaasCupia is denaam van een plantengeslacht
aandoeningen worden gebruikt,terwjlde ge- tlit de familie der Rubiaceën.Het komt vo()1roostezaden eetbaarzjn en densmaakhebben in Oost-lndië, en de meest-bekende soortis

van kastanjes.Degebraden ofgekooktevrt
lch- 0.eorymbosa Dee.Debladeren zjn een wei-

ten van C. sapida .
r.,een boom in Guyana
worden met suiker en kaneeltegen buikloop,
aangewend,
en C. Mderozylon Cambess.
heeft zeer hard hout en wordt er onder den
naam van rpalenboom'' tot het maken van
heiningen gebruikt. Dit geslacht is alzoo
genoem d tex eere van Cltpain,een Franciscaner monnik,die in 1657 op Sicilië geboren
w erd, de geneeskunde beoefende? en eene
Historie van Sicilië''schreet'.

llig zam entrekkend en bitter, tloeh rielten
aangenaam en w orden,evenalsdezoetaehtige,
eetbare vrtlch
en,tlitwendig bj huiduitslagen
,t
geblmikt..

Cupido, eigenljk de bgqeerte,is bj de

Rom einen den naam van den Liefde-god.Zie
voorts Onder Eros.
Cupressinae ofCypreRqewassen isdenaam
vaneeneplantengroepderConifêren,diedevol-

gende kenmerken draagt: De bloemen zjn
Cuperus(Gisbertus)ofGysbertAh@:z',een meestaléénhtlizig enaan denvoetOmringddûor
Nederlandseh geleerde,werd geboren teHem- sts
hubbetjes,- demanneljkebloemen hebben

men den 14denSeptember1644,stlldeerdeeerst een grootaanta'léénbroederige meeldradenmtlt
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4-t0tlz-hokkige?onleenoztlilvormigespilge- blieke gebouwen behoorenhetGouvernements
ralagstt
hikte helmknopjes, e1 de vrouweljke huis en het Stadhuis,êéne Protestantsche en
atkonderljke,doorgaanstweeaan tweein den zesR.K.kerken,alsmede twee Israëlietisohe
okselvandakvormiqeschtlbbengeplaatsteeitjes, synagogen, het Gasthuis,hetMilitair Hospiterwjldevruchtzlchin degedaantevan eene taal, een klooster der zusters Ursulinen,een
bes ot'in die van een kegel vertoont.Deze spaar- en beleenbank, een Leprozenhuis,
groep om vat boomen 011 heesters naet tegen- enz. - Curaçao is de zetel van een R.K.
overstaande, kransvormige O atWisselende, bisschop en apostolisch prefectvan de missie
altjdgroene,stjve,gaafrandige,smalle,kleine, in de Ned.5V.1.eilanden meteen dertiental

vaak dakvormig qeplaatste bladeren en oksel- priestersonderzich.Vooxtszjn ertweepreofeindstandigekabes,enteltin5ot'6geslachten dikanten,alsook tweerabbjnen.Erzjn drie
om streeks50 soorten, die vooralin de gema- gouvernements-en onderscheidenepart
iculiere

tigde gewesten groejen. Zie voorts onder lnrigtingen van Onderwjs,en elkegemeente
Cyprès.
voorziet in de behoefte harer armen metl0fCuraçao, een Nederlandstôh eiland in de waardige liefdadigheid.
Caraïbische zee,tegenover de kust vanVenezuéla,op 12O N.B.en 69O'W .L.vanGreenwich,islangwerpigvangedaante,enstrektzich
uit van het zuidwesten naar het noordoosten
met eene uitgebreidheid van 7,62 En geogr.

De stad, van klipsteen gebouw d,ligt aan

weêrszjden vandehaven1is verdeeld in W illemstad en Otrabande (overkant)en bevat7500
inwoners; zj heeft eene goede ligplaats t0t
laden en lossen,alsmedese,
heepstimmerwerven

mjl. Het bestaat voornameljk uit kalkrots- t0t het reparêren en kielen van de grootste
en groensteen-formatiën, - voortsuit lagen se,
hepen.Schoeners,dâârgebouwd?zjningevan witten nlergel.De Oppervlakte isgolvend heel W est-Tndië gezocht om hunne geschikten metat
kerondeheuvelsbezaaid,welkezich heid tflt het opwerken tegen den oostewind
op enkele plaatsen t0t kleinebergillzverheFen, en de westeljke stroomen van deCaraïbische
zooals de Tatblberg van Santa Barbara en Zee.
de Ronde klip in hetOosteljk?en deTafel- D evoornaam steinvoerbestaat eruitlevensberg van San Hiërönymo metden St.Christof- m iddelen,stukgoederen bouwmaterialen,masttblberg in hetwesteljk deelqdehoogstevalz hout en onbew erktmahoniehout,ruw en 0ndeze bereikt nietm eer dan vier honderdNed. bewerkt jzer,tabak enz.,terwjldeuitvoer
e1. Aan den noordkant is het eiland voor zich voor hetm eerendeelbepaald tot huiden,
schepen Ongenaakbaar,dewjlde rotsige ktlst zout,pinda's(Arachishïpogea),oranjeschillen
er zich loodregt uit eene aanmerkeljkediepte (CortexAurantiiCurasavlci),o0k Curaçaosche
verheft, doch aan de ztlidzjde is de oever am andelen genaamd, aloëhars, stroohoeden,
zachtgloojendenvomutonderseheidenebaajen; w0l,sigaren,dividivi(Caesalpinia Coriacea),
de voornaamste van deze isdeSt.Anna-baai, bewerkt mahoniehout, enz. De landbouw is
w aaraan de W illemstad gebouwd is,en die, ert
en allen tjde onbeduidendgeweest,dewjl
naauw aan den uitgang. eene uitmuntende de Oogsten meestalmislukken doorde droogte
haven oylevert, welke naar een binnenm eer van het luchtgestel of0ok doorontjdigereleidt!rulm en diep genoeg om aan eene aan- gens,evenalsi
n Zuid-Afrika,nietteqenstaande
zienljke vloot van de zwaarste schepen hierdegraansoort- dieergeplant?nletgezaaid
ankerplaats te verschaFen. De mond van de wordt- bestaatuit het Abessinisch koren of
haven, Ongeveer holzderd Ned.elwjd,ver- doerrha der 'Arabieren, te Curaçao pkleine
toontaallweêrszjdentrotschevestingwerken, Maïze'' genoemd (Sorghum saccharatum L.),
terwjlzj bovéndien bestreken wordtdoorhet als zjnde het meest van alle granen tegen
t'ort Nassau, op eell zestig Ned.el hoogen
heuvelgebouw d.- In den vollen noordoostpassaat gelegen,ishetluchtgesteler droog en
gematigd w arm , derhalve zeer gezond,z00-

droogte en insecten bestand.Behalve ditkoren
w orden er de bovengenoem de pinda's,rank-

vrt
lchten (Cucurbitaceae), zooals komkom mers,pompoenen,w ater-en suikermeloenent

dat de inbûorlingen erbetrekkeljk een kraeh- nietmindervoortreFeljk dandievanEgypte,
tiyen en hoogen Ouderdom bereiken.Endé- gewonnen, alsm ede verschillende boonen en
mlsche ziekten zjn er onbekend,doch som- bovenal de door elken Curaçaonaar zoo getjds is er bj hetleêghalen en schoonmaken liefde gigombo (Hibiscus of Abelmoschus esvan oorlogschepen de gele koorts Onder de culentus). Sommige plantages aan de zuid-

Europêsche bemanniny uitgebroken, zondel. kusthebben zoutpannen,anderekw eekenaloë;
zich echter Onder de lngezetenen te verbrei- meestalle hebben vruchtboomen,waarvan het
den.Storlnon zjn eruiterstzeldzaam.- Bj- oofteenig voordeeloplevert;- dochdebelang-

kansdej'
eheeleuitgebreidheid vanheteiland, rjkste tak van bestaan derlandeljkegrondverdeeldln honderdtwilztigbezittingen,meestal bezitters wordt gevonden in de veefokkerj
veehoeven ot'plantages, wordt door de k0- van 3000 runderen,30000 schapen,23000 kalonisten in eigendom bezetenqallehebben zj briten,400 paardent2700 ezels en muilezels
een boomgaard ot
'/
1holje''
1waarin de meeste en 600 varltens, alles meer of mindernaar
keerkringsvrt
lchtel
zgroejen.- De bevolking gelang vau regenachtige ot'lang aanhoudende
bestaat tlit ongeveer 21300 zielen,waaronder droogejaren,daar zelt
'
sde bevolking zich ter

zich ruim 17000 R. Katholieken? 1000 Ts- bekolning van driukwater verlaten m oet op
raëlietent en 2000 Protestanttan en Lllther- regenbakken e1z putten,naardien heteiland,
schen bevindelz, welke beide laatsten t0t behalveeen paaronbeduidende bronnen,geen
éént! gemeente vereenigd zjn.- T0t de ptl- stroomend water bezit.Een andere voornamq
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tak van bestaan van het in dit dopr de natuul
'zeerschaarsbedeeld eiland bestond vroeger in den verkoop van de vruchten derdoor
aanplant verkregen kokosbooluen,doch deze
vverden in 1838 binnen weinige saaanden vernield door 0en van Martinique op de bladen
van den Cactuscoccinelliferaangebragtinsect,
van welke ramp echter dehier doorhetvoorgeslacht uit het Verre Oosten overgebragte

laatste werd het op den lsten Januarj 1807
door vier Engelsche oorlogschepen onder sir
CharlesWz
ridùtyzldbjverrassingingenomen;doch

kwam eindeljk,na denalgemeenenvrede,in

1816 weder Onder het Nederlandsch gezag,
toen alle bronnen van de vroegere welvaart
waren opgedroogd. - In 1819 poogde de
overste Din-qemans, commandant van Zr.M s.

brik mKemphaan'',met zjne equipage eene
en weligtierendedadelboomen (Phoenix dac- steenen baak te bouwen op het kleine en
tylifera L.
4, de eenige welligt in gansch gevaarljke eiland Klein Of
wrt
wcojdoch vöör
Amerika, gelukkig gespaard bleven.- Van devoltoojngervan bezweek zooweldeondernatuurljke voortbrengselen levert heteiland nemende bevelhebber als zjnebravebemanniets opt dan alleen brandhout en houtskool ning door uitputting aan de gele koorts in de
van de allerwege in het wild groejendeW a- volvoering van eene edeler taak,dan dievan

bie(AcaciaFarnesianaL.4)welkheestergewas eenige krjgsvemigtiny.In 1825 verkreeg de

met en benevens de bovenvermelde dividivi,
en verschillende Cactus- en Cereus-soorten,
Eupholbiaceae?Crotonsen Jatropha's,deplantenphysiognomle van heteiland vormen. De

haven onder de leidlng van den luitenant-

generaal baron Krayenltf aanzienljke ver-

dedigingswerken, als een gevolg van den
mislukten aanslag, door eenige Noord-Amerizee rondom Curaçao, hoewelniet rjk aan kanen, onder zekeren La Ctzlftfrtw: Holstdn,
visch,leverteohter eenige goede soorten z00- tegen Porto-Ricoondernomen.Dezeversterking
alsdesardjn,demarsbanker,deJacobEverts- had plaats onder het bestuur en op aandrang
endekoningsvisch,terwjlschildpad geregeld van den gouverneur P .A .Cantzlaar,w iens
wordt aangevoerd van de Aves- en Roques- despotieke regêring van 1820 t0t 1828 en
eilanden;
wild en tam gevogelte is er daarna,toen hj Gouverneur-GeneraalderNeweinig.
derlandsch-W est-lndischebezittingen was,beDe geschiedenis van het eiland isniet011- treurenswaardige gevolgen voor deze kolonie
belangrjk doch ka'
n hier slechtszeerverkort had.- D e gezaghebber R.F.baron ran Acgegeven worden.Hetwerd den 29sten Julj ders(1836-47)bevorderdeerdaarentegen de
1634 dooreen syaaldeelonderran W albeek,Op belangenvan de zeevaartdoorhetoprigtenvan
de Spanjaarden veroverd.Tjdensde regéring een vuurtoren op de zuidpunt van het eiland
v
an Lodewl
jk XIV beyroefden deFranschen Bonairejen vaneen havenlichtop hetwestert0t driemaal t0e hetelland te venueesteren, hoofdvan de St.Anna-baai;doch zjnejverige
doch telkens te vergeefs;de tweede maalin pogingen om dekolonie doorden landbouw op
1677 doordien de vloot van d'Estrêes op de te beuren,en er,in navolgingvanhetopJava
Aves-eilanden verging.- Geheeldeachttiende t0tstand gebragte,eengouvernements-cultuureeuw was voor dit eiland, evenals voor St. stelsel in te voerenjmislukten nietslechts in
Eustatius?een tjd van weêrgaloozen bloei: allen deele,maarbragten ook dehierbovenver-

voornameljk doorhet toenmaalszoogenoemde melderampvandevernielinyderkokosboomen
Xlorrendraajen''(zie Wagenaar) ofden smok- teweeg,waarvan de nadeellge gevolgen t0top

kelhandel met de Sjaansche kolonisten van den huidigen dag diep gevoeld worden.Die
Zuid-Amerika, waarln onderanderen Koentje noodlottige proefnemingen w erden ten laatste
T'
sdddr zich zoodanig onderscheidde, dat ùj Onder den gouverneurJonkheer& ./œzzl-eH t:zz

de schrik werd der Spaansche garda costa's, Elzevier (1848- 1854) opgeheven.Deze deed
en zjn naam methaat envreeswerdgenoemd, een vuurtoren bouwen op Klein-curaçao,en
zelfs in het Escuriaal. In 1795 brak er1 in zjn bestuur is over het geheelhetbestete
navolging vandienteSt.Domingo,eenopstand noemen, dat deze volkplanting sedert 1816
uitonder de slavenbevolking,welkedoor een genoten heeft. Den lsten Julj 1863 werd de
p
aarhonderdmilitairen en burper-cavalerispttezsn emancipatie der slaven afgekondigd en in 1865
Onderaanvoering van den kapltein laron '
eenenieuwewetop hetregéringsbeleidinwerW esterltolt gedempt werd. In 1800 had de ki
ng gebragt.- Dezerdagen (1872)wordtde
gouverneur Laafer het eiland teverdedigen kolonle doorinwendigen tweespaltverscheurd,

tegen de aanvallen der Fransche Jacobjnen
van Guadeloupe,hetwelk hj langen tjd met
groptbeleid,moeden vastberadenheidvolhield,
totdat eindeljk dit uitstekend opperhoofd in
den uitersten 1
&ood heteiland bj verdragover-

gaf,- echternietaan onzeFranschezichnoemende bondgenooten,maaraan kapiteinFred.
F'Wf/lz?d van het Engelsche oorlogsfregat
/1Néreïde'',die hetin hem gesteldevertrouwen
eervol beantwoordde door de onzen in het

terwjl het sinds lang in de TweedeKamer
der Staten-Generaalter sprake is gebragt,om
0nste ontdoen van diteilandjwaarvan echter

de waarde,bjeeneeventuéledoorgraving der

landengte van Panama,voor elke zeemogend-

heid onschatburzalzjn.
Curare,Ocariof W oorara iseenpjlgiï'
,
datde inboorlingen van Zuid-Amerika,vooral
van Guyana, bereiden uit het narcotisch sap
van een aldaartehuisbehoorendenbraaknoot-

verdrjven van de Fransche roovers bj te boom (Strychnosguianensis),van denvergiftiBtaan. Door den Vrede van Amiensweder in genbraaknootboom (Strychnostoxifera)envan
ons bezit gekom en, had het eiland in 1805

eene slingerplant ofliane,die door deinboor-

veel te ljden van vjandeljkeinvallen onder lingen maraeoeri genaam d w ordt. A leœander
den Engelschen commodore Mwrray, en ten

?lozzHnmboldtzag het bereiden aan den oever
'

CURARE- CITRITELE.
van de0pp0r-0ri10(!0,teEsmeralda.Destryehnos-boom draagt er den naam vanbe
juyo,.men
stampt e1' den bast der takken fi
jn,waarna
men hem wrjftop den steen,die t9t hetverm alen van cassavediellt.Uitdefl
jnevezelstof,

staatgevoelt,om zjneeigenebolangellbolloo1
*ljk waarte nemen.Hj zelfishierdeeenige
yersoon,t0tdeaanvragebevoegd.D0rertbank
ls bj onsde bevoegde regtert0thetultspre-

luaagmiddel zeer in trek, daar het alleen

op grond van het bestaan der curatéle,,0p

ken van curatéle.D0 werking van de cura-

metkoud waterbevochtigd,zjpeltnuhetver- téle,beginnende met den dag der uitspraak
giftig,geelsap,hetwelkzjnekrachtverkrjgt, van het vonnis of van het arrest, bestaat
wanneer het uitgedampten methetsljmerig hierin, dat de onder curatéle gestelde over
sa? van den kkrasaguéra-boom vermengd is. 'talgemeen geljk staat meteen minderjarige.
Hlermedewordtlzetgekookt,en hetverkrjqt Hj wordtgebragt onder de magt van een
alzoo de ljvigheid van stroop ot-teer.Daamn Csrator, die voor debelangen van zjn perworden depjlspitsen gedoopt,om zeverglftig soon en van zjne goederen opkomt,evenals
te maken.De kleinstewonde,daarmedetoege- de minderjarige staat Onder het toezigt en de
bragt,isdoodeljk vt
lormensehen en dieren. bescherming vanzjlzvoogd.Dehandelingen,
Het vergif kan echter zonder bezwaar inge- door hem zonder bjstand van den curator
nomen wordenqja,hetisalseen uitmuntend verrigt,zjn nietig,datis,zj kunnen alleen
doodeltjk werkt, wanneer hetregtstreeksin aanvraag van hem Ofvan zjnentwege,vool'

aanraking komt met het bloed. De daarmeê nietig verklaard worden. De curatéle werkt

vergiftigdepjlen worden opdejagtgebruikt, tegen derden 0ok,hoewelzj nietopdevooren om tam gevogelte te dooden,geeft men geschrevene wjze isgepubliceerd;hj,die in
daaraan slechtseenscllram metzulk een wapen. zjne onwetendheid schadeljdt,kan dezeverDe eigenljkegifstofiseenalkaloïde,hetwelk halen op hem, die met de publicatie belast
den lAaalX van ewrarine draagt, waarm ede was, en haar heeft nagelaten.Naast den cuonder anderen de beroemde Franschephysio- rator wordt Over 'talgem een een toeziende cu-

loog lernard zeerbelangrjke proevelzgeno- rator geplaatst: beider werkkring en wjze
med heeft.

van beheer komen overeen met die van den

Curatéle is eene rertsinstelling,uit het voogd en van den toezienden voogd.

Romeinsche rogtin alle nleuw ere wetgevingen
Gedtlrendo den l00p der procedure kunnen
onder verschillende nam en en vormen 0V0rg0- er reeds roorloopige'
poprzlslmçdzlin hetbelang
nomen (in 't Fransche regt interdidion ge- van den persoon en van de goederen van hem ,

heeten),krachtenswelkeeen meerderjarigper- overwienscuratélewordtqehandeld,en ook
soon w ordt teruggebragt in een toestand van in'tbelangderordeenrustlndemaatschappj,
onbevoegdheid t0tvolledigeuitoefening zjner bevolen worden, zooals het aanstellen van
regten,Overeenkomende metden rcgtstoestand

een voorloopigen bewindvoerder, en het 0p-

van een minderjarige. Alleen de meerderla- sluiten van den patient in eenkrankzinnigenrige,hj dievolkomen bevoegd is,nietalleen gestichtofin eenverbeterhuis.Dievoorloopige
O
m reqten te hebben wantdie heeftde voorzieningen komen m et de uitspraak der
minderlarige even goed - ,maar ook om ze curatéle natuurljk tevervallen.
zelf tlit teoefenen,kan ondercuratéleworden
De curatéle wegensrerklristiny brengtgeene
gesteld.De mindeljarige heeft in zjn voogd onbekwaamheid mede t0thetmakenvanuiterlemand,dievoordebelangenvanzjnpersoon ste wilsbeschikkingen, noch t0t het aangaan
en van zjnegoederen zorgt:voorhem isde van een huweljk en hetmakenvanhtlweljkscuratéleCusoverbodig.TerwjldeOnbekwaam- voorwaarden, mits deze beide laatste hanheid a1s gevolg der minderjarigheid door de delingen w orden verrigt met toestemming van
wet zelve aan een bepaalden leeftjd is ver- den curatoren van den toezienden curator.De
honden,zoo ontstaatzj voordenmeerdeqjarige curatéle eintligt met den dood van den curanslechts alsgevolg van buitengewoneoorzaken9 dt
ls,alsmededooreeneregterljke uitsyraak,
als een exceptionéle toestand? die dool'eene waarbj zj wordt opgeheven,en waarln dan
regterljke uitspraak dercuratélein hetleven wordtverklaard,datde oorzaak,waarom zj
moetgeroepenworden.Dieregterljkeuitspraak werd verleend,heeft opgehotlden te bestaan.
van de curatéle kan volgens ons regtslechts
vvegens bepaalde Oorzaken door bepaald aangewezen porsonon W ordon aangevraagd,Waarv00r de Vo1'men VallprO0èS naallWkeurig door

de wet zjn omschreven.Cllratélekan worden
uitgesproken w egens een voortdurenden staat

van onnoozelhei.
i, krankzinniylteld ot'S-azerpl
j,

Ook deze tlitspraak wordt wederom Oyanbaar
bekend gem aakt. De curandus treedtdan in

de volle uitoefening zjnerregten terug.Vergedurende den straftjd zj geplaatstworden,
die t0tdwangarbeidvooreen tjd(5- 15jaar)
Ot't0t hettuehthtlis(5- 10jaar)veroordeeld
zjn.Zjverliezenhetbeheerht
llmergoederen,
dat aan een curator wordt opgedraqen,die
hun,nahunneinvrjheidstelling,rekenlngdaar-

melding verdient nog de curatéle,waaronder

verschillende graden eelzer zielsziekte, die
beletm etoordeeldesondersllllcidstehaudelen.
Verder wegens verktvlstihq) die niet btlstaat
i11 het doen van noodeloozt) uitgaven, maar over doen m oet.
in het doorbrengen van h0t vermogen: een
'W alzneer de regêrende Koning in een toe-

niet zef'
r bepaald bagrip, bj de toepassil
zg standkomt,waarin zjneonderctlratêlestellinj

waarvan tlo regterm0tbeleide11voorzigtigheid zotl m oeten gevraagd worden,dan wordt bp
llloette werk gaan.Ten derde:w egens z'
trak- de wet e:a reyentaangesteld?die,gedtlrende
Aecc/ van verstandelt
jke 0.
/.l:
an ll
yekamelt
jke hetbestaan van dien toestand,m et hetwaal'''tpr-qryp.v,w aardflflriemand zichzelven buiten nemen derl'egéring belastwt
lrdt (zie Reyenl).
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Curator o1
*bell
ûndvoerder, bekeerder, '
ver- tigeverfstof,cwrœtminegenaamd.In hetzuiden
(zieouratlle)is in 'talgemeen iemand, van Azië isdie plantalsspecerj,voortsals

zproçe

die belast wordt met het beheer, soms o(
)k
met de vereFening van een boedel, ofmet
hettoezigtop en 'twaarnemen van de belangen van een persoon, die niet in staat is,
daarvoorbehoorljk te Zorgen.
Z00 komt er een curator te pas in een faillissement;in eeneonbeheerdenalatenschap;in
den boedel van iemand, die afwezig is,die

eenpisdrjvendenprikkelendmiddelingebruik,
terwjl zj voorheen ook in Europabj waterzucht en geelzuchtwerdaanbevolen.C.Zerumbet.#ozà.,in Bengalen,Op Java en in China

groejend,wordtruim 1Ned.elhoog,en is
volgensveler gevoelen deplant,diedenzedoam
wortel oplevel-t. Men heeft ronde en lange

zedoarwortels, en deze geljkelz in bestandin staatvankenneljkonvermogenisverklaard, deelen,eigenschaypen en gebruik Opdengemof die t0t het voorregt van boedelafstand is ber(ZingiberoëclnaleRose).Voorheenwaren
toegelaten (tmrator Ippprffzzl).Eveneenswordt zj alsgeneesmiddelen in gebruik,dochzjzjn
een curator benoemd over hem , die onder allengsdoorden kalmus-wortel(AcorusCala-

curatéle staat of t0t tuchthuisstrafofdwang- musL.
)vervanqen.0.anyustijbliaAt
lzl.levert
arbeid vooreentjdisveroordeeld;0okoverde in Oost-lndië ln hare vleezige knollen eene
ongeborenvrucht,die,waarzulkshetwaarnemen fjnesoortvanzetmeel,hetwelkalsOost-lndisch
harer belangen geldt,voor een levend,regten arrowroot in den handelkomt.- Tot de siem
hebbend persqon wordt gehouden (eurator planten behooren 0. aeruyinosa Wozù. met
1w /'
rï:).De cnrator personaeismeerin '
tbj- lange, breed-lancetvormige, m et purperroode
zonder gesteld om eenigen persoon te verzor- vlekken versierde bladeren en licht-roode,van
gen en te vertegenw oordigen;de # ratorbono- binnen gele bloemen, C.comosa Aozs.m et
r'Mzzlheeftt0ttaak hetbestuurendevereffening zeer lange,gesteelde, lancetvormige, geheel
van den eenen ofanderen boedel.Hunne aan- groene bladeren en roodachtig-bruine,vanbinstelling,hun werkkring en hunne bevoegdheid nen gele bloem en?- C.Jferrygisd. Roœb.,die
verschillen,naarmate debelangen derdaarbj in Bengalen groelt en groote roode bloem en
betrokken personen zulks vorderen; in alle draagtJneteenegelelip,enz.
qevallen zjn zjverantwoordeljke,rekenplig- Curee, een aan het Fransch ontleende

tlgepersonen,dieonderworpenzjnaantoezigt Jagtterm ,beteekentoorspronkeljk datgedeelte
van een toezienden curator, vafl den regter van hetwild,hetwelk aan deJagthonden geof van het openbaar ministérie,Ofdirectvan geven wordt,doch thansgeeftm en diennaam
de belanghebbende partjen,aan wie zj,bj aan hetontwejen van een hert.W anneerde
het einde hunner opdragt,rekening en verant- dood van een hertdoor dehalalifanfareisaanwoording over hunne daden moeten aieggen. gekondigd, vereenigen zich de jagers,om de
Curculigo Gaertn. is de naam van een curéebj tewonen.Eerstwordthethertvan
plantengeslachtuitde groep der Asphodeleën zjn4 loopers beroofd,daarna opengesneden
van de fàmilie der Liliaceën; het Onder- en van zjneingewandenontdaan.W athiervan
scheidt zich door eene schotelvormige,G-dee- bruikbaaris,snjdtmen inkleinestukjes,die

lige bloemkroon met in de bloemkroon-buis m en m et de huid overdekt. Nu worden de
aangehechte stampers m et 3 stempels en honden derw aarts geroepen, doch door een
door eene schaars met zaden voorziene bes. der Jagers tegengehouden met den kop van
HetomvatOost-lndische en Australischeknol- het hel'
t,totdatbj een sein methoorngeschal
gew assen,diealssierplantenwordengekweekt, de huid w eggenom en en het ingew and aan
zooals C.orcltioides ./tlzl.m eteen groot aan- de honden ter prooigegeven w ordt.D eeerste
tal gele, langgesteelde bloem en,- C.rdcfxr- looper,dien saen afgesneden heeft,Nvordtaan'vata .Drycw#. en C.sw atrana Lodd.,die op geboden aan den gastheer derJagers,de 3

Java en Sumatra groejen, met sierljke gele andere aan de aanzienljkste vreemdelingen,
bloemen. Men m oet ze in eene warm e kas terwjl de overige gasten hunne hoeden met
door den linterbrengen.
takken versieren. Zj, die loopers ontvangen
Curcullo,zie onder Snnitkerern.
hebben, toojen daarmedehetgevestvan den
Curcum a L.isdenaam van een glanten- hertsvanger.Geschiedtdie ontwejingeerstbj
geslacht uit de familie der Sdtamineën;het het Jagtslot, dan draagt zj den naam van
onderscheidt zich door 1 bloembladvonnigen,
3-lobbigenm eeldraad,een klokvormig,z-lippig
bloemdek en eene B-hokkigezaaddoosmetweinigzaden.HetomvatIndischeplantenmetknollen en vezels,enuitdevoorlaatstenbereidtm en
een zuiver meel, hetwelk in Indië tot de

belangrjkste voedingsmiddelen behoort.Van

konde clrle. Vöôr de curée van den eland in
K oerland stappen de Jonkvrouwen over de
uitgestrekte loopersvan hetmetdennentakken
versierde wild.
Cureton (svilliam) een verdiensteljkEngelsch beoetbnaar der Oostersche talen,werd
geboren in 1801 te MTestbury in Shropshire,

de soorten, wier aantal ruim 30 bedraagt, studeerde te oxf
ord in deqodgeleerdheid en
behooren onderscheidenet0tde zoodanige,die werd in 1834 onder-secretarls der Bodleyaan-

voedsel,verfstofofartsenjopleveren;ookzjn schebibliotheek.Mregenszjnegrondigekennis
er onder,die alssierplantengekweektw orden. van de Oostersche talen,vooralvan hetAraJ- zich in 1837 belast m et het
W j vermelden C.longa L.,dieinhaarwortel, bisch, zag hi

den curcuma-w ortel, eene bekende gele vexll Opm aken van een catâlogus der Arabische
stofaan den handelbezorgt;die wortelbevat boeken en handschrifteninhetBritsch Muséum .
een weinig aethérischeolie,eenebruineextrac- H et eerste deel daarvan verscheen in 1846,
tiefstof,zetmeelen eeneeigenaardigeharsach- en de bouwstofen voor het2dew aren gereed,

CURETON- CURIUS DENTATUS.

toen hj zjnebetrekking verwisseldemet die van Pompe
jàs,doch schaardezil
!h vervolgens
van canonicus van W estminster en predikant aandezjdevanCaesar.Al
stribuunnoodzaakte
in de St.Margaret-kerk.Reedstevoren (1847) hj eerstgenoemde Om van zjn wingewestafwas hj benoemd t0tkapellaan der Koningin. stand tedoen,bjaldien men CqesartlitGallië
Hj overleed aan degevolgen van een spoo1
'- wilde terllgroepen,en toen Zjn tribunaatten
weg-ongevalop den 17den Junj 1864.Voo1.
al einde liep:. dxong hi
j er bj Caesar op aan,
heefthp zich bekend gemaaktdoordeuitgave om m et ZIJ11 leger op te mlkken naar Rome.
van merkwaardigeSyrlscheqeschriften,in1841 Nadatdeze aan dien l*aadhadgehoorgegeven
door Tattan uit een Egyptlsch klooster naar
hetBritsch Mt
lsét
lm overgebragt.NadatCltreton
in 1845 een beknopt overzigt gegeven had

van dien schat van handschriften, deed hj
eene zeer oude Syrische vertaling der brieven

van Ignati'
usaan Pollearp'
as,aan deEf:siërs
en aan deRomeinen ln hetlichtverschjnen,
waardoorveeltwistgeschrjfontstond,waarna
C'
areton zjnegevoelensverdedigdein depvindidae Ignatianae (1846)1'en ln het rcorpus
Ignatianum (1849)''.Daaropvolgdedeuitgave
van de Syrische vertaling.van éen briefvan
denheiligen Atl
-nasi'
us(1850),van hetderde

deel der Kerkgeschiedenis van Johannes '/lczl

wel*d Cnrio naar Sicilië gezonden Om dit
wingewest in bezit te nemen.Vandâàr begaf
hj zich naar Afrika,bragt den aanhangers
van Pompqinsgeduchtenederlagent0e endeed
hen met groot verlies naar Utica wjken.Bj

de naderingvan koning Jiba trok hj achterwaarts,maartoen htjvernam,datnietdeze,
maarde Nunlidische veldheer k
%abnra naderde,

overvielhj dienredurendeden nachtensloeg

hem,doch zag zlchplotseljk doordehoofdmagt van den vjand omsingeld,en hj sneuvelde in het gevecht.
Coeli'
tsSdcvfsd'
lf.
sC'
urio,eenvandejverigste
bevorderaars der Hervorming in Italië.Hj
werd geboren den lsten Mei 1503 te San-chiric
jo in Piêmont,enstudeerdeteTurjn Y7aar

Efese (1853),en van het rspedlegium Syriacum (1855)''.O0k heefthj n0ganderebelanghi. zich bekend m aaktem etdeleervanL'ltth'er
rjkeuitgaven en vel-talingen bezorgd.
Curia is de naam van eene volksvergade- e11 Ztvingli. Op eene reis naar W ittenberg
ring in het Oude Rome,alsmede die der ver- werdhj,opbevelvan denbisschopvanIvréa,
zamelplaats. De drie tribus ot'stammen der
oudste bevolking te Rome waren één voor
één verdeeld in 10 curiae, 0n t0tieder van
deze behoorden 10 patri
cische geslachten,die

aanvankeljk uitsluitend bevoegd waren,om

deel uit te maken van den Senaat en van de
Ridderschap en de hoogste staats-ambten te

in hechtenisgenomenenineennaburigklooster

opgesloten,doch hj ontsnajte en verkondigde
de nieuwe leer in verschlllende steden van
Italië.Nadat hj naar zjne vaderstad was
tertlggekeerd,werd hj wederom in degevan-

genis geworpen, doch ontkwam nogmaals,
werd hoogleeraarin Pavia en Lucca ,enbegaf
bekleeden,terwjlzj in hunne vergaderingen zich in 1543 eerstnaar Ziirich en vervolgens
(comitia curiata)overdeopenbareaangelegen- naar Bern,waar hj met hetbeatuur der acaheden beslisten.Nadatechter00k dePlebejers démie te Lausanne belastwerd.In 1547 werd

staatkundiye regten hadden verkregen, ver- hj hoogleeraar in deotlde letteren teBasel,

dween demvloeddierzamenkomsten(zieonder en overleed den 24sten November 1569.Hj
Comitia). In lateren tjd gaf men den naam schreef:rpasquilliexstatici(1544)''- pchrisvan C'-ia aan de vergaderplaats van den tianae religionis institutio (1549)'9 - rFormu
Senaat, alsmede aan die vergadering zelve. Romanum (1561,3dln)'',- rtzogiceselementa
O0k in de Romeinsche volkplantingen noemde (1567)''
:enz.
men hethoogste gezag de Curia,en dienaam
Curlus Dentatus, een beroemd Romein
is overgebleven in de R. Katholieke K erk , uit een Plebélisch geslacht, werd consul in
alwaar men het hoogste kerkgezag metdien hetJaar 290 vöör Chr.,versloegdeSamnieten
van Romeénsch,
e C'
llrïe(zie ondert
lezewoorden) en Sabjnen en hield beide malen een triomf,
bestempelt.In Duitschland heettmen sommige en daarna wegens de onderw exping derLucageregtshoven C'tbriae genoemd.Voorts is e'
tbria niërseene ovatie.Nadathtj00k aan de Seno-

deCLatjnscOnd
henaam vanmadhuisofstadhuis. nen in U mbrië eene nederlaaghadtoegebragt,
un o. er dezen naam vermelden wj: werd hj in 275 ten zdenmale consul.Later

CajusSeribonius Olrïo,een Romeinsch veld- streed hj voorspoedig tegen Pyrrhm ,zoodat
heer.HjAverd geboren in 124 vöôr Chr.,was dezeItaliëverlatenmoest,waarnahjnogmaals
in 96 quaestor, in 90 tribuun, veegde zich een schitterenden triomfvierde.W élwerd hj
bj de partj van S'
ulla,woondeden Bondge- beschuldigd,dat hj zich een gedeeltevanden
nooten-ooxlog bj)belegerde in den Mithrida- buit zou hebben toegeëigend,doch hetbleek ,
tischen oorlog de Burgt te Athene en bragt datditenkeleenhoutenvooxw erpw asgew eest
(
le door Mithrédates verdrevene vorsten Nieo- van weinigwaarde.Inhetvolgendejaarwerd
medes en Ariobarzanes in hunnekoningrjken hj weder eonslll en behaalde overwinningen
terug.In 81 werdhj praetor,in 76metCn. opdeIuucaniërs,Samnieten enBruttiërs,waarna
Ocfldl.
: consul, bestuurde voorts gedurende hj naar het land der Sabjnen toog,om er
3 Jaar Macedonië en overwon deDardaniërs: zelf den akker te bûuwen.Toen een gezant
zoodat hj een glansrjken triomfvierde.Hj der Samnieten hem aldaaropzocht,hem bezig
overleed in 33 vo'ör Chr.
vond methetkokenvanwortelsen hem rjke
Cajns Scrïùolïl: Curio, een'zoon van den geschenken aanboodt wees de Romein die
voorgaande.Hj werdgeborenin 84vöôrChr., van de hand met de woorden:,Ik williever
werd in 54 quaestor in Klein-Azië,en in 50 overrjkeliedenheerschen,dan zelfrjkzjn''.
tribuun;in den beginne was h/ een vriend Hj maakte zich voorts verdiensteljk Jegens
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dostad Reate,doordien hj hetwatervanhet Yol'k opgevoed en vool'den handelbestemd,
meer Velinusdoor een kanaal naar denzoonl doeh vond hierin geen behagen, zoodat hij
van een dal te leiden,w aarm en thans den zich met jvertoelegdeop de beoefening der
watervalvan Ternivindt,en vervolgenslkaar wetenschappen.In 1846 ginghjnaarEuropa,
de Nar (Nera).Alscensorregeldehj in 2;2 reisde eerst in Italië,studeerde vervolgenste
den l0op der Anio; 2 jaar later benoemde .Berljn, waar hj de volksbeweging in 1848
men hem t0ttw eem an voordewaterleidingen: bjwoonde, en deed t0t aan 1850 eene reis
en hj overleed 5 dagen daarna.
doorhetzuidenvanEtlropa,EgyyteenSyrië.
Currgr Bell,zie Bs-onte(Charlotte).
Na zjn lrugkeer in de Vereenlgde Staten
Curslef noemt men loopend of l'
i
yyend was hj verbonden aan onderscheidene letterschriftin tegenoverstelling van staand schrift. kt
lndige ondernemingen en tjdschriften,z00'Putnam's
In deboekdrt
lkkunstheettmendesgeljksc'
tr- als de 17New-York Tribune''
dïer: letters,welke op die van loopend schrift Monthly ,
en pHarpers W eekly,,.Voorts
geljkenen zich alzooonderscheiden vananti- schreefhjrpotiphar-papers''enz.,enwassteeds
g'
?w ot'staande letters.
een jverig strjder voor de Republikeinsche
Cursus, een Latjnsch woord, dat loop partj.
beteekent,dient veelalOm een regelmatigen,
Curtius.Onderdezennaam vermeldenwj:
Afarens Curti'ws)een edelRomei
wèlgeordenden leergangaanteduiden,waarbj
nschJongede verschillende deelen eener wetenschap 01*- ling,dievolgensde sage opeenegl*ootlT1oedlge
ldes vaderlands
deljk en volledig worden behandeld.Daarom wjzezjn leven v001*hethei
spreekt men 00k van middelbare scholen met ten ofl'el- bragt, toen ill x'let Jaar 362 vöör
3- of met sjarigen cursus,omdat het geheel Chr.eenekloofzich opendeophetlnarktplein.
der daaraan te leeren w etenschappelzin dien D e wigchelaars verkondigden, dat het heil
tjd wordtdoorloopen.- Eenedoorloopende des lands bedreigd werd,z00 die kloofziclz
behandeling van een geschrift,waarbj men niet sloot, en dit z0u dan alleen geschieden,
zich hoofdzakeljk t0t den inhoud bepaalt wanneer het beste, datRome bezat,eringezonder zich met woordverklaringen op te worpen werd. Toen sprak Avarcus C'
?
xr/ï'
lI.
::
houden,wqrdteene e'
lrsoriseltegenoemd.
Het beste datRome bezit,zjn wapensen
Curtenlus (Petrus), een Nederlandsch dapperheid'', waarna hj zjne wapenrusting
godgeleerde) was geboren den iden December aandeed, een kostbaarversierd paard beklom
1716, studeerde te Leiden, werd in 1739 en zich daarmede in de kloofstortte,welke
proponent en kort daarna predikantte Dur- zich - volgens de overlevering - terstond
gerdam.Achtereenvolgensstond hj in diebe- daarna sloot.
trekking te Deventer en te Gouda, en zag
Q'
tdntus CVrJI,
MRl
f'
ts,een Romeinsch ge-

zich in 1754benoemd t0thooyleeraaraanhet schiedschrjver,die hetwerk pDerebusgestis

Athenaeum te Amsterdam.Hler was hj 35
jaarwerkzaam ,enhjoverleedopzjnbuitenverbljf te Loenen den 3den Augustus 1789.
Zjn huiseljk leven wasnietgelukkig,daar
zjne echtgenoote Katrî
jna Wo.
p.
pdzkùzfz'
.
ç het
hem zoolastigmaakte,dathj haarmetvoo1*
kennis der regéring uit zjne woning verwjderen moest.Hj wordtgeroemd als een helderdenkend en welsyrekend godgeleerde,die
zich door vele Cllrlsteljke deugden Onderscheidde. Hj schreef: pMoses Testamenten
liet, zegen, dood en begrafenis enz.(17541762,4 dln)''
,- pover de zwaarste plaatsen
uit de Brieven van Paulus (1762,2 d1n)'',

Leerredenen over den H eidelbergschen Cate-

chismus(1790- 1792,4 dln)''.
Curtis.Onderdezen naam vermeldenwj:
George ncble C'
llrtis, een Amerikaansch

Alexandri Magni'' in 10 boeken vervaardigd
heeft, van w elke de beide eerste verloren
gegaan en eenige andere gebrekkig t0t 0ns

gekomen zjn.Omtrent den tjd,waarin hj
leefde, bestaat geene volkom ene zekerlleid;
waarschjnljk behoort 11j t0tde eerste eeuw
van hettjdperk derKeizers.Ook degeschiedkundigewaardevan zjn werkiszeertwjfblaehtig.Totzjne bronnen behooren dewerlten
der Grieksehe geschiedschrjvers Clitharclt'
tts
en aYegâstltenes, waaruit o0k Diodor'
t
!s heeft

geptlt;hjheltechterzeerovert0thetopnemen
van allerlei fabels en zondigt gedurig tegen
de aardrjkskundeendetjdrekening,weshalve
zjn boek meer op een rOman geljkt dan op
een geschiedverhaal. Hj onderscheidt zieh
door zuiverheidvp,
n taalendool'eenhaajen,
schoon wel wat overladen stjl, en in de
middeleeuwen werd zjn werk veelgelezel
z

advocaat en schrjver over onderwerpen van
staatsregteljken aard. Hj werd geboren te en bewonderd.Totdebesteuitgaven behooren
W atertown en Massachusetts den 28sten N0- die van M ûtzell (1841, 2 dln) el1 die val
z
vember 1812, studeerde in Harvard-college Z'
ampt(1849 en 1864).
Ernst Pffr/ïzf.x,een uitstekend Duitsch otldte Cambridge bj Boston en wassedert1836
werkzaam als advocaat bj hetgeregtshofte heidkenlzer.Hj werd geboren te Liibeck den

Bo
ston.Hj gaf ondersc'
heidenerertsgeleerde zden September 1814! studeerde te Bonn,
werken in het licht en maakte zlch vooral Göttingen en Berljn ln de letteren, begaf
g
unstiqbekenddooreenerllistoryot'theOrigint zich met professor Brandis naar Athene,en
tbrmatlon and adoption ofthe constitution Of
the United States (1855- 1858, 2 dln)''.
George FGlllwz C'
tbrtis, een Am erikaansch
schrjver over staat- en letterkundige onderwerpen,geboren den 24sten Februarj 1824 te
Providence in Rhode-lsland.Hj werdteNew-

gat' met zjn vriend Geibel (
1e zclassische
Studiën''in het licht. Toen zjn leexmeester
0.M ûller in 1840 Athenebezocht,vergezelde
hj hem op zjne reizen door Griekenland.
Nadat hj eenigev tjd in Ttaliëhad doorgebragt, verwierf hj het doctoraat, vestigde
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zich als docent te Berljn,en werd er in Ragusa behoorende.Het teltomBtreeks 11000
1844 buitengewoon hoogleeraar. omstreeks inwoners, die zich metden bouw van wjndientjdschreefhi
jsAnecdotaDelyhica(1843)''
, gaarden t)n oljven,methet ontginnen van
- gl
nscriptionesAtticae dt
lodeclm (1843)''j- kalksteengroeven en met de scheepvaartbezig
en sDieAkropolisv0n Athen (1844)''.lnhet houden. De evenzoo genoemde stad ligt aan
laatstvan 1844 werd hjbenoemd t0tgouver- den00rdkt1st;zjisdezetelvaneen bisschop
neur van prins I'riedrielö I/5J#:1Aa,, een zoon en heeft eene fraajehoofdkerk in spitsboogvan den Prins van Pruissen, en bragthem stjl,benevensvele marmeren gebotlwen,alsin 1849 naar de Universiteit.In de lentevan 00k 2 havens met scheepstimmerwerven.Te
1850 keerde hj terug naarBerljn,waarhj voren heette het eiland Corcyra Fk'
rtx,verdewerkzaamhedenvanzjnprofessoraatweder moedeljk wegenszjne donkerewouden.
opvatte,totdathj in 1856 alsgewoon hoog- Curzon (Paul Alfked de),een Fransch
leeraar in de oude letterkunde enz.naarGb't- landschapschilder, geboren te Moulines bj
tingen vertrok.ln 1853 werdhj lid van de Poitiers den 7den September 1820, ontving
Académie van W etenschappen teBerljn,en zjne opleiding in het atelier van Cabaten
in 1856 van hetGenootschap vanW etenschap- bragt vervolgens onderscheidene jaren met
penteGpttingen.Zjnebelangrjkstegeschriften reizen door.Hj bezoehta1slandschapschilder
zjn: speloqonnesoB (1851en 1852,2 dln)''
, AuvergneendeoeversderLoireinFrankrjk,
eneene rGrlechischeGeschichte (1857- 1861, - voorts Italië,GriekenlandtMoréa en Sp*a
2dln)''.Voortsheeftmenvanhem :nDieIenier en verzamelde er stofvoor keurige stukken,
v0r der Tonischen W anderung (1855)'')
die optentoonstellingengrooten bjvalvonden
XZur Geschichte des W egebaues beidenGrie- en in de kabinetten van rjkekunstvrienden
chen(1855)'- pAttischeStudien(1863- 1864, werden geplaatst.Hj bejvertzich steeds,de
mrvan hareidealezjdevoorte stellen.
Qdlnl''enz.ln 1863 ging hj alshoogleeraar natt
in de oudheidkunde en welsprekendheid naar
Cusa. onder dezen naam vermelden wj:
uJ ofCusanus,een beroemd
Berljn en werdertevensbelastmethetopzigt Ficplx : ram O'?
gel
eep
rde
over het Koninkljk Muséum van oudheden. Kh
my
fs en cardinaal. H P** heette eigenljk
ln 1869 verscheen van zjne sGriechischeGe(Krebs)en werd geboren in 1401 te
schichte'' eene nieuwe uitgave in 3 deelen. Kues aan de M oezel. Ondersteund door graaf
tronx trz
l#er.
scAeï#,studeerdehjeerstin
00k gafhjin1868inhetlichtrsieben Karten Ulrol
zur Geschichte v0n Attika'' - voorts sDer het Fraterhuis te Deventer en vervolgensaan
GeburtstagdesDeutschenKaisers(1871)'')enz. verschillendeuniversiteiten,- ook tePadtla,
Georg C'
yrfi'
.:, een broeder van den v00r- waarhj bevorderd werdt0tdoctorindereggaandeen desgeljkseenverdiensteljkbeoefe- ten.Toen hj zjn eersteprocèsverloor,legde
naarderoude,vooralderGriekscheletterkunde. hj zich toe op de godgeleerdheid,en hj
Hj werd geboren teLiibeck den 16den April slaagde hiexin uitnemend wegenszjnegron1820,studeerde te Berljn en te Bonn,was dige kennis van de Griekschc en Latjnsehe
toen werkzaam aan eene inrigting van onder- taalen wegenszjne welsprekendheid.Nadat
Avjs te Ilresden,doch vestigde zich daarna hj onderscheidene geesteljke bedieningen,
a1s privaatdocent te Bexljn.Vervolgenswerd zooals te St.W endel en'te Coblenz bekleed
hj eerstbuitengewoon toengewoonhoogleer- had, woonde hj a1s archidiaconus der bisMrin deldteren te Praag (1851),durnate schoppeljke kerk te Luik llet Concilie te
Kiel (1854) en later te Leipzig (1862).Bj Baselbj en jverde aldaarvoorhetgevoelen,
het benefenen van het Grieksch en Latjn dat de Pausonder het Condlie stond.De inheefthg zich vooraltoegelegdopvergeljkende vloed van paus lï.geniusJTTdeed hen:echter
taalstudie.Hjschreef:pDieSprachvergleichung van meening veranderen, zoodat hj Tveldra
in ihrem Verhëltnisse zur classischen Philolo- een steunpilaar werd van den Heiligen Stoel
gie (1845,Qdeuitgave 1848)''
, rsprachver- enalsPauseldk gezantinDuitschland(1440gleichende Beitr:'ge zu< Griechischen und 1442) destellingen verdedigde,diehjvroeger
Lateinischen Grammatik (1846)''
,- rGrund- bestreden had.Gedurig vertoet
ile hj vervolziigederr iechischenEtymologie(1858- 1868, gens als Pauseljk legaat in Duitschland,om
e
r
de
t
uc
ht
i
n
de
kl
oos
t
e
r
s
t
e
her
stellen,gel2 dln)'' - pGriechische Schulgrammatik''
den voor den Paus te verzamelen, m et de
die in 1870 hare 9Ge uitgave beleefde,enz.
Curulis sella of clrllidc/ze stoelnoemde Hussieten te onderhandelen enz. Paus Noomenbj deoudeRomeinen den troonofambts- laas F benoemde hem in 1448 t0tcardinaal
zetel,waarop aanvankeljk de koningen#ver- en bisschop van Brixen.In zjne onderhande-

volgens de hooge magistraatspersonen ,zooals lingen met de Hussieten en met de Duitsche
de consuls,censors,praetors,aedilescurules, Rjksstandenlegdehjmeerjverdanbekwaam-

later o0k depraefedusurbis,en eindeljk de
Keizersplaatsnamen.Htjwasvan houtvervu rdigd en met ivoor ingelegd.In vorm geleek hj op een veldstoel en k0n,a1sdeze,
Nvorden Zamengevolmren. 00k werd aan beroezade zaannen 'vel eens de eer toegekend,
om zich 0P zulk een stoelteMaogen nederzetten.

Curzola of Corzola is een eiland in de

heid aan den dag,en toen hj vervolgens0ngenoegen kreeg met Meqismnnd, aartshertog

van Oostenrljk,werd hj in hechtenisgenomen en onder harde voorwu rden op vrje
vûeten gesteld.Hj overleedteTodiinUmbrië
den 4den Augustus 1464, en zjn stoFeljk
overschot werd te Rome ter aarde besteld.
Hj bezateeneuitgebreidekennisvandewisen sterrekunde en van de wjsbegeerte,en

Adriatische Zee,t0t de Dalmatischeprovincie sehreefonder anderen :pDeeatholicaveritate''
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en PDO docta igllprantia''.Zjl
le verzallolde
werken zjn in 1665 teBaseli11hetlichtver-

Custine.onderdezennaam vermeldenwj

MoldaviëenAvalachje.Hjwerdyeborenin1820
te Galacz,studeerdeteParjsln deregtenen
werd weldra voorzitter van hetgeregtshofin
zjnegeboortestad.ln dezebetrekkingmaakte

den krjgstogt in de Nederlanden.Doordien
l1j zich il1 den Zevenjarigen oorlog en vervolgelzs in Amerika roemrjk Onderscheidde,
doorliep llj met spoed de verschillenderangen, werd 11a zjn tertlgkeergouverneurvan
Toulon,alsmedeafgyvaardigde naarhetParlement,waar hj zlch bj de liberalen aansloot, en zag zich in 1791 bevorderd t0tluitenant-generaal. ln de jaren 1792 en 1793
streedhj aanvankeljkvoorspoedig,dochwerd
velwolgens bj hm-haling geslagen.Daar hj
voortswegensdenzwakken toestand vanzjn
leger terugtrekken moest, werd hj op eene

Adam Pltilippe,graafdetllfyfrlzle,eenFrallscll
schenen.
geueraal, geborel
z den 4den Fellrt
larj 1740.
A leœandev JbAlzlzî C'ttsa ofKoesa,vorstvall Keeds op 8-jarigen let
lftjdnam hj deelaan

hj zich valzeenegunstigezjdebekend.Toen

in 1848 het land bezetwerd dool'Russische

troepen, legde hj, als voorstander van de
hervormingspartj,zjnambtneder.onderhet
bewind van Gltika verkreeg hj weder een
aanzienljkenpostteGalacz,enin 1857werd
hj adjudant van den kaimakam Boyorides.
Daarna zag hj zieh als prefect te Galaez geplaatst,doch nam onderprotesttegen de ver-

kiezingsknoejerjen zjn ontslag, waarna hj aanklagtvalz M arat en Billaltd Tz-czrezlzle vool'
niet rustte voordat de keuzen nietig waren het Comité de salut public geroepelà en beverklaard.Hj behoorde i1 1858 in Moldavië schuldigd van verstalzdhoudingmetdevjanden
t0t hetcomité,belast met de verkiezing van van Frankrjk,alzoo vau verraadjegensde
een vorst en belastte zich voorts met de por- Republiek.lloewel1lj zichop eenevoldoende
tefeuille van Ool-log.ln 1859 werd hj zelf wjze verdedigde,werd hj den 27sten Augustot vorst van Moldavië en kort daarna ook tus 1793 ter dood vergordeeld en onderging
totvorstvan Avalachjegekozelz,waarna die reeds den volgenden dag dat vonnis. Zjn
beide gewesten onder den naam van Roe- wensch,dat zjn zoon Rena'
ttd .
rJ,
ïl@> door
ménië vereenigd werden. Hj gaf daaman de uitgave zjnerbrieven de eerzjnsvaders
eene grondwet en zag zich in 1861 door de handhaven mogt, bleef onvervuld, daar die
Porte erkend.Zjn willekellrig bestuurleidde zot
m Op den 3den Januarj 1794desgeljkshet
echter in 1866 t0teene vreedzame revolutie, sehavot betrad.T0e11 zjn die papieren later
welke hem uithet land verdreef,cn na dien in het lichtverschenen dool'de zorg vanzjn
tjd vertoefthjte Parjs.
adludant Barayuay #'
A ïWe'
m , onder den titel
Cuscuta,zie W arkrltid.
))Mémoiresposthumesdugénéralfl*
ançaiscomte
Cushm an (Charlotte Saunders),eenever- de Custine, rédigés par un de ses aides de
diensteljke Amerikaansche tooneelspeelstert camp (1795,2 dln)''.
Astol
plte markies de O'
?
4t
s/1:, een Fransch
werd geboren te Boston den 23stenJulj 1816
en gafreedsvroegbljkenvangrootegavenvoor schrjver.Hj wasdezoon en kleinzoon van
de dramatische ktm st en voor de muziek. beide bovengelzoemdell, en werd geborellin
Reeds op ls-jarigen leeftjd wekte zj door 1793. Een onbedwingbare lust t0t reizen
hare fraaje stem algemeene bewondering,en spoorde hem aan om rond te zwerven zonder
in 1835debuteerdezjalsgravin in rlpigaro's een bepaald beroep te kiezen.Van 1811 t0t
Hochzeit''onderdaverende toejuiching.Haar 1822trok hj doorEngeland,Schotland,Zwitleermeester M öder verbond haar aan zjne sexland en Calabrië,- in 1835ging hj naar
opera, doch tjdens een verbljf in Nieuw- Spanje, en vervolgens naar Rusland. Hj
Orleans verloor zj ten gevolge van de wisse- schreef:rMémoiresetvoïages(1830,2dln)'',ling van klimaat hare stem.Nu liet zj zich L'
Espagne sous Ferdlnand Vl1 (1838, 4
door den tooneelspeler Barton bew egen oIn dlnl'' - pLa Russie en 1839 (1843,4 dl11)'',
zich aan hettretlrspelte wjden.Zj trad op benevens eenige uitstekende romans, zooals
in de r0l van lady M acbetlt en Oogstte daarin
AloysOulemoinedeSaint-Bernard(1827)5'grooten roem. Bp afwisseling speelde zj te Le monde comme il est(1835,3 dln)'',New-York en te Philadelphia,deed met den DEthel (1839,2 dlnl''I- rRomuald ou la
beroemden M acready eene reis door de NO0r- vocation (1848,4 dln)tenz.Hj overleed in
deljke Staten,en begaf zich in 1845 naar 1857 op zjn kasteelSt.Gratien bj Pau.
Engeland. Met grooten bjval vervulde zj
Custos iseen Latjnsch woord,dat'
waehbenevens harezuster Svsan aldaar onderscllei- &r beteekent. C'dstodes noemde men in het
dene merkwaardige rollen, bleef er eenige oude Rom e dezoodanigen, die in de com itia

Jaren, en begafzlch in 1849 nogmaalsuitde de stembussen bewaakten.ln de Christeljke
Vereenigde Staten derwaarts, om er nieuwe Kerk had men voorts een cnstoscrffcï,s,een
llwz en een cltstos esey/zrlcz'or'
lf'
zzl,
lauweren te oogsten.Zj bezochthaarVader- custos zzlcrft//r'
land de laatste maal in 1857 en 1858 en belast met de bewaking van het kruis,van
strekte toen hare kunstreis uit t0taan Cali- de reliquieën en van degraven.ll1onzelztjd
fornië.Na dien tjd betrad zj slechtszelden eindeljk heeftmen debetrekking van custos
hettooneel;beschikkendovel
*eenaanziel
zljk van eene bibliotheek,van een muséum enz.
vermogen,vertoeft zj doorgaanste Rome.-

Hare zuster S'usan,geboren in 1822,huwde
in 1848 m etJames s'Fzdrïdtzzz M 'ttspratt,h00gleeraarin de scheikunde teLiverpool,enoverleed aldaar deu loden Mei 1859.

Custozza, een dorp in de Ttaliaansche

provincie Verona, is bekend dool'den slag

van 23- 25Julj 1848,waarindeOostenrjkers

onder Radetzky de overwinning behaalden op
koning Karel Albert, alsmede door het ge-
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vecht,den 25sten Julj1866lnzjnenab/heid van hetonderwjs,belastmetderegelingder
gelevexd.Dââ1
-werden 2 ltaliaansche corpsen lycêën te Bordeaux, Nîmes en Marseille.Teonder LamarmoradoordenaartshertogAlbreeht vens zag hj zich bekleed meteen derbeide
van Oostenmjk geslagen, en prins Amadeo, secretaris-posten bj hetInstitutlt,en hjklom
t0t Februarj 1873 koning van Spanje,werd bj voortdtlring in degt
lnstdesKeizers)die
er gewond.

hem in 1808 benoemde t0tctlratordernieuwe

Cutch OfKoets
j.Onderdezennaam kennen
wj:
Een StaatinhetwesteljkgedeeltevanV00rTndië en geplaatst onder dehoedederBritsche
kroon. Hj ligt aan de evenzoo genoemde
Golf en aan de Arabisehe zee, ten oosten
van Sindh,enteltOp317EJgeogr.mjlenrtlim
'/zmillioen inwoners.H()tland,van hetlvel-

Keizerljkeuniversiteitvoorlevenslang,waarna

hem de organisatie der acadêmiën in Ttalië,
Holland en de Hansê-steden werdopgedragen.

In 1813 werdhjrequest-meesterindenStaatsraad,en Napoleon zond hem alsbuitengewoon
commissaris naar Mainz,om er de bewoners

aandelinkerzjdevan deRjn op terokkenen

tegen deVerbondeneMogendheden,- 'tgeen
reeksen dooxsneden, selloon niet van be- hem echter niet geltlkte.Daarna werd hj

sproejing ontbloot,ise1'overhetgeheelzandig staatsraad in werkeljke dienst, en Lodeen onvruchtbaar. Aardbevingen zjn er niet '
?
t,z
/k X VIIIhandhaafdehem ,na den valvan
ongewoon en men ontdekt er sporen van vul- het Keizerrjk,in alzjne waardighedentja,
kanischewerkzaamheid.Hetdelfstoffeljk rjk voogdeerzelfsnieuwebj.DeHonderddagen
levert er steenkolentjzeren aluinqdeland- bxagten hem eene kortstondigeschorsing;doch
bouw bepaalt er zich vooral t0tkatoenten nadien tjd werdhjkanselierderuniversiteit,
men heetterbuFels,koejen,kameelen paar- en zjne groote wetenschappeljkeverdiensten
den enz.Hetland is verdeeld in 200 leengoe- zag hj op eene waardige wjzeerkend.Toen
deren,en dezezjn onderworgen aan het0p- hj in 1818 Engeland bezocht,werd hj er
pçrgezag van een vorst?die ln de hoofdstad met eerbewjzen overladen;tevenskooshem
Bhooizjn verbljfhoudt.Hetvolk iserrtlw de Fransche Académie t0tlid en stelde men
0n onwetend en best
aat tlit herders,krjgs- hem voor,de portetbuille van Binnenlandsche
lieden en moordzuchtige roovers.
Zaken teaanvaarden.In 1819werd hjbaron
C'
lffcA lihar,eenaan Groot-Brittanjeschat- en lid #an den kabinetsraad,in 1822 g1'ootpligtigen Staatin Hindostan,ten noorden v&n m eester der Protestantsch-godgeleerde faculBengalen gelegen en aan Bhotan grenzend, teit,en in 1826 groot-oëcier van hetLegioen

meteene oppervlakte van 64 EIgeogr.mjlen van Eer.Hj verlool
'ec.
hter de gunst van het
en omstreeks 140000 inw oners. Het land Hot',toen hj weigerde medete werken t0t
is in het zuiden hoog en vruchtbaar, doch de besnoejing der drt
lkpel-svrjheid. Onder
in hetnoordenlaag enmoerassig,terwjlde LoIis TMJYJ?: behield hj al zjne waardigbevolking tliteen mengelmoesvanAssamézen, heden,in 1831werdhj pairvan Frankrjk,
Bengalézen en Nepalézen bestaat.
en men verwachtte zjne benoeming t0tmiOçf/cJ,Gnndawa Of Xatsja Gandawa: een nister van Binnenlandsche Zaken, toen hj
landschap in het noorden van Beloedsjlstan, den 13den M ei1832 overleed.
door den Bolanpas met Sindh verbonden en
C'
ltrier heeft zieh ongemeen verdiensteljk
op500Engeogr.mjlenOmstreeks100000inwo- gemaakt op het gebied del'natt
mrljke hisners tellend.Het behoortt0tde vruchtbaarste torie,inzonderheid op dat der dierkunde,en
0n m eest-bevolkte gew esten van H indostan, devergeljkendeontl
eedkundewerdd0orzjne
doch rjstw ilerin den kleigrond nietgroejen. bemoejing eene wetenschap.Nadat hj met
De belangrjksteplaatsen zjn erGundawaten xusteloozevljteen grootaantaldieren,vooral
oosten van Kelat, w aar de opper-khan des weekdieren, onderzocht had, gaf hj zjn

winters zjn verbljfhoudt,en Dadaz'aan den Leçons d'anatomie comparêe (1801- 1805,
ingang van den Bolan-pas.
5 dlnl''in het lieht, waarvan in 1840 eene
Cuvier (GeorgeLeopold ChrétienFrédéric nietlw e tlitgave verscheen, en hj leverde
Dagobert,baron de), een uitstekend Fransch daarop een vervolg in zjne Mémoires potudierkundige,w erd geboren den 23sten Augus- servh-à.l'histoire de l'anatomiedesm ollusques
ttls 1769 te M om pelgard: studeerde te Sttltt- (1816)1'.Metverbazende scherpzinnigheidwist

gard en werd daarna htllsonderwjzerbj den hj de vergeljkende anatomie t0e te passen
graaf d'Heriey in Norm andië. Hier bevor- op de overbljfselen van voorwereldljke dieen en in zjne zReeherchessurleso,s,sements
derde de nabjheidvanhetstrandzljnedier- r
k
. :
je
undige studien,en hj kwam in kennismet tosslles(1821- 1824,4deuitgave1835) open(
den abbé Tessier,diealsschrjverOverzaken hi
j daal-vool- den weg der wetenschap. Zj
van landbouw betrekkingen had aangeknoopt bevattenatdoendebewjzen,datdegewervelde
met invloedrjke geleerden te Parjs, welke dierenLvooralde zoogdierell,vandevroepere
aan Cltîûer aldaar een hoogleeraarsambt be- schepylngstjdperken aanmerkel
jk verschlllen

zolgden.Nietlang daarna werd hj assistent van dle van Onze dagen.Bj deze nasporingen
bj M ertrnd: leeraar in de vergeljkendeont- stond vooralLaltrillard hem terzjde.Bj de
leedktlnde aan den Jardin des Plantes, waar

geognostische onderzoekingen van hetBekken

hj dengxondslaglegdeeenerverzameling,die vall Parjs?welke hj metBrognlartonderlater een Europes
'chen roem verw ierf.'In 1796 nam ? Openbaarde hj het eel-sthet gevoelen,
werdhjlid van hetInstituuten in 1800 op- dat afwisselendta overstroomingen van zoetvolger van Danbenton aan het Collége d(, w atel'P11 zeewater den toestand van de opFranep, alsmede in 1802 inspecteur-generaal pervlakte Onzeraarde llebllenverandcrd.Eene
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uitstekende bekwaamheid om de uitkomsten

vele Nederlandsche schepen bezocht Yvordt,

tlerwetenschap in een schitterendenstjlverstaanbaar te maken voorhetalgemeen,legde
hj vooralaandendag in zjnehooggeprezene
inleidinqt0tlaatstgenoemdwerk,nameljk in
zjn pDlscours sur les révolutions dela surtàce du globe etsurleschanyementsqu'elles
0ntproduitsdanslerègne anlmal''.Zjne beginselen omtrent de rangschikking der dieren
had hj reeds in de eerste uitgave van zjn
hoofdwerk pLe règne animal(1817,4 dlnl''

door zjneloodsen en doorzjne quarantaine-

inrigtingen. De haven kan 100 zeeschepen
bevatten en heeft voorHamburgeeneonschatbare waarde.Voorts verhefterzich een vgurtoren,terwjl er gelegenheid bestaat,om de
zeebaden te gebruiken, die evenwel geen
grootaantalbezoekerslokt.

Cuyaba is de hoofdstad derBraziliaansche
provincie Mattp Grosso en ligtaan eeneeven-

zoogt
moemde,bevaarbarezjrivierderSt.Lo-

enzo.Zj heeft met hare goed geplaveide,
tlitvoerig medeqedeeld,en eene tweede uit- r
gave daarvan ln 11 deelen met 993 platen breedestraten en qinke huizen een Europeesch
werd in 1836--1849 door zjne leerlingen be- voorkomen: doch telt slechts 7000 inwoners,
zorgd. Bjgestaan door Valenciennes?maakte die zich hoofdzakeljk bezig houden metden
hj in 1828 een aanvangmetzjnepHistoire handel.

nattlrelledespoissons (1828-1839,22 d1n)'', Cuyck.onderdezen naam vermelden wj:
die door eerstgenoemde werd voortgezet op
Eenlgemexkwaardigeledenvanhetadellnk
de grondslagen,doorde omvangrjkevoorbe- Nederlandseh .I :JJCAJ van dien nu m.Daartoe
reidende studiën van C'
lt6er gelegd,en gehol- behooren: Herman I, graaf van Ce cà,den
pen d0or diens verzameling van visschen,die bondgenoot van de bisschoppen van Keulen
groot
dan
ooi
bj
eener
brawas
gt.Ho
ogs
t t te Voren eengeleerde en Luik in hun 00rl0g tegen gru fA erï.ç 1

pt
zp Holland (1058),die bj Dordrecht zjne
belangrjk 00k &00r de '

geschiedenis der wetenschap en fraai van vjanden in metrjsen eenigaarde overdekte
vorm is Cnréer's rRecueild'e'logeshistoriqtles kuilen lokte en hen daarna versloeg. Drie

(1819,3 dln)''.

Jaar later rerd destrjd hervat;00k nu be-

Op het staatstooneel ontwikkelde C'
mrier haalde Inl
oru aanvankeljk de overwinninq,
een dergeljken jveren verwierfden lof,dat doch toen hj vervolgens,door vermoejenls
hj,zondereen bekrompen partj-man te we- uitgeptlt, onder een boom in slaap geraakte,
zen:onbeschroomd bevorderde en handhaafde werd hj door ran Cff
yck overvallen en ge-

wat hj als een vaderlandlievend burger en dood (18 Junj 1061). Onmiddelljk daarna

als een schrander geleerdenuttig achtte.Hj deed hem echterdeachterhoede van 'sGraven
%afaan de universiteit eene doelmatige illrig- leger eenegeduchte nederlaag ondervinden.-

Cltyek, den voornaamste der zaâmtlng,zorgdevoorhetlagexonderwjs,beham
gezworen edelen tegen Floris V in .1296.
del'Protestantsche kerk in Frankrjk,bmgt Laatstgenoemde had hetkasteelteTongerlare,
Myck,in een
gedurendezjn l3-jarig voorzitterschap in het een erfgoed der Heeren lsn O'

tigde met de grootste belangstelling (1e zaken

comité van Binnenlandsche Zaken verbazend leen veranderd en aan deze hetslotterHorst
veelgoeds totstand,weêrhield in den staats- ontnomen, terwjl van Cz
lwck zeer bevriend
raad de verblinde loltrbons van m enig nood- was met Ednard, koning van Engeland.Hj
lottig besluit, en ondersteunde uitzuelzt t0t dagvaardde eenige ontevreden edelen te BerordeinhetParlementhun wankelenden troon, gell-op-zoom ,verzekerdehenvandenbjstand
terwjl hj tevens waaktetegen iederewille- van laatstgenoemden Koning,voortsvan dien
kellrige krenking'van de regten des volks. van Jan 11,hertog van Brabant,en vangraaf
Hj verpleegde hetontluikend talent,en vele Guy ''?lcw Vlaanderen, en hield laterm et hen

Fransche natutlrktlndigen ztjn aan hem hunne
ontwikkeling verschuldigd, terwjl hj steeds
regt liet w edervaren aan de verdiensten van
allderen. Zjn broeder Frédérie Cffrï:r,geboren te Mompelgard den 27sten Jllnj 1773,

te Kamerjk eene tweede bjeenkomst, a1w aar hetplan w erd vastgesteld,om Floris Tf
op te ligten en naar Engeland te voeren.Om

aan het verraad t
len schjn van eerljkheid te

geven, vel'klaarde Jan ran Cfeck aan den
wasprofessoi-en conservatorvan hetKabinet Gl
-aaf den 0ol'
logz waarom deze zich weinig
van vergeljkendeontleedkundevandenJardin bekrellnde. Spoedlg echter bleek hettreurig
desPlanteste Parjs,en ovel
-leed te Straats- gevolg van een al te goed vertrotlwentdaar

bt
lrg den 25stenJulj 1838.Hj heef'
tzich be- Floris V op den 23sten Junj 1296 vermoord
kend gemaakt door zjn boek pDes dents werd (zie onder I'
lorh'F).Jan rc'
z Csyck
mammifèresconsideréescomme caractèresz00- was daarbj echter niet tegenwoordig.Toen
logiques (1825)'', alsmede d00l' eene met de zaâmgezworenen vervolgens op het slot
Gegfroy .
$W'
1/-.
#'
ï!Jïr4 uitgegevene rllistoire Kronenbtlrg belegerd werden,haaldehj Dirk
naturelle des mammifères(1824)'',terwjlhj ran CJ6I/over,om hen op eenelistigewjze
de zoölogie en de ge% hiedenis derzoogdierell teredden.ZelfbleefhjtrouwensbuitenHolland
bew erktheeftvoor de mDictionnairedesscien- en streed in 1303 ten behoeve derVlamingers
m et Reino'ttd ltan Gelder en J@n 'plzlNamen
ces naturelles (1816 enz.)''.
CuxhaTen , een stadje in het ambt Rit- tegen de benden van den Franschen K oning,
zebiittel, tot.Hanlburg behoorende, aan den
montl tler Elbe gelegen en als het ware de
voorstad van de stad Ritzebiittel vorm end:
telt nog geen 2000 inw oners,maal'is merk-

en een jaar later snetzvelde hj te 'sHerto-

genbosch,werwaarts1lj doorhertog Jan ran

Wrcàtxzl/gezonden w as om een oproer tedem pen. Jan '
van C'leck heer van .rr#/.D eze

waardig wegens zjne haven, t
lie ook (
1001. behoorde waarschjnljk tot hetVerbond der

CUYCK- CUZCO.
Edelen en hield in 1568 brielWisseling met

Cuyp.Onderdezen naam vermelden wj:
Jacob G:9'H/:: Clt
yp, da 0,
/
4#:,geboren te
diensten bewees, zoodat deze hem met de Dordrecht in 1575.Hj ontving onderwjsin
heelljkheid Domburg beloonde.- Adriaan de schilderkunst van Abralta,m .p/pd- erfen
ttxz/ C'
tyek '
ptuzM eteren.Deze waskolonel en bragt het ver in hetvervaardigen van landcommandantvan Mroudxichem en Loevestein, schappen en portxetten; zjn coloriet wordt
en zorgde voor hetoverbrengen der 6 op 30 warm en doorschjnend: zjn penseel bxeed
Jtllj 1650 te '!Hage gevangen genomen re- en geestig genoemd.Hj bragt,teDordrecht
genten naar laatstgenoemd kasteel.
een afzonderljk St.Lucas-gildvoox ijnschilEenige Nederlandsche yeleerden en k'
l
tnste- ders mede t0t stand,en overleed in 1650.
Aalbert C'
lwp, een zoon van den v00rnaars:nameljk: Johannes '
pl/
zà Cnyek, oOk
Calbti'
zs of Cauehi'
t
bs genaamd.Hj werd ge- gaande.Hj werd geboren te Dordrecht in
bol-en te Utrecht en bekleedde aldaar aan- 1605,w as er brouwer in deLelie en woonde
zienljkebetrekkingen,onderanderen dievan des zolpers op zjne btlitenplaats Dordwjk,
burgemeester.Voorts was hj een jverig be- nietver van Dordrecht.Hj overleed in het
oefenaar der oude letteren,die uitgaven be- begin van November 1G91. Van zjn vader
zorgde van rAemilius Probusde vitlsimpera- had hj onderwjs ontvangen in de schildertorum Graecorum (1542):7 - van PM. T. kunstydoch zjne sttlkken waren weinig in
Ciceronisoëciomlm libritres(1568en 1576)'' trek.Eerst laterheeftmen de groote waarde
enz.- Hendrik 'ptzs C'ayck,een Nederlandsch daalwan ingezien, zoodat een stil water van
godgeleerde.Hj werd geboren teKuilenbuxg zjnehand,datin 1777 voor416gulden was
In 1546, studeerde te Leuven: werd dodor verkocht? in 1844 niet m inder dan 12720
in de godgeleerdheid,voorts vlcaris-generaal gulden opbragt.Hj werkte in de maniervan
in hetdistrictLeuven?oëciaalvandenaarts- Clande Zprrlïzl en wist een neveligen morbissoho? van Meckelen,en den zostenJulj gen, een zonnigen dag e11 een purperkleuri1596 blsschop van Roermond,alwaarhj in gen avond Op eene treFende wjze voor te
hetlaatstvan 1609 overleed.Hjschreefonder stellen.VooralinEngelandzjndeschilderjen
anderen:rouaestiones quodlibeticae tres de van Cnyp zeer gezocht.
anno Jubilaeo (1575)'' - pspeculum concu- Cuzco, de hoofdstad vazlhetevenzoo gebinaxiorum t sacerdotum , m onachorum ,cleri- naam d departem ent i1z deu Zuid-Am erikaancomlm (1599?1601en 1605)'',- enrEpistola schen Staat Pert
l, ligt 84 geogr. mj1 ten
paraeneticaad Mauritium Nassovium (1599)':, oost-zuidoosten van Tuim a, ter hoogte van
waarin l1j prinsM auritstrachtovertehalen 4000 Ned. el boven den zeespiegel, in een
om de R.Katholieke godsdiensttebeljden.-- bekoorljk dalaan de zuideljke helling van
Jan '
Fbz
lf/er.
s ran C'
l
wck, een verdiensteljk den steilen hetlvel van Saesahuaman op een
schilder en glasschrjvel'? die il1 het laatst, oneffen '
bodem,van de riviertjes Htlatanay en
der 16de eeuw te Dordrecht leefde.W egens Radadero doorsneden, en op (le ptlinhoopen
v
a
n
d
e
hoofdstad der lnelb'
s, welke in 1533
Doopsgezinde gevoelens werd htj door deu
Spaanschgezinden schot
ltJattp
't
zzlDrenkIvaert t
loordeSpanjaarden onderPizarrowerdverin hechtenis genomen. Aanvankeljk schoof woest.Zt
)is de zetel van een bisschop,en
m en de zaak Op delangv,baan uitvreesv00l' men vindt er eene universiteit, een bisschophetvolk,dat voor ran O'
lwck wegenszjne peljk smninarium , waar ook wiskunde en
opregte vroomheid Ongemeklne hoogachting l'egtsgeleerdheid worden onderwezen, eenige
koestel'do. De drjvors hadden echter geen schole'
n vau middelbaar onderwjs en onderrust: zoodat hj eindeltjk op de pjnbank ge- seheidene lagere scholen, voorts,behalve
bxagt en den 18den M aaz't 1572 levend ver- eene prachtlge hoofdkerk en eene sierljke
bxand werd. Uit zjne gevangenis sehreefhj kerk der a-ezuïeten, 19 kel'ken,kloosters en
11 brieven, die gettligenis geven van zjjne kapèllen. Men ziet e)' voorts overbljfselen
godsdienstigheid; ztJ ztjn opqenomen in het van den Zonnetenlpel, van llet vorsteljk raBloedig tooneelderD oopsgezlndeMartelaren'' leis enz. uit den tjtl der Inca's.Men schat
van '
van .WO-J,
AJ.- Pieter z,tzzdCtbyek,eenver- de bevolking Op 60000 zielen,terwjl zj v0l-g
diensteljk schilderentevenseen ervarenoud- gens anderen slechts 48000 bedraagt. Hantlel
heidkundige.ll!j wert
lgeboren te'sHagein e11 njverheid bloejen er ongemeen,terwjl
1720, vervaardigde eene yllesthrjving van de vruehtbare gronden in hare nabjheid wel-

prins Willem .
f, aan wien hj belanr jke

.

eenige oudheden, gevonden in een ttlmulus

()fbegraaï
'
plaats op het eiland Texel(1780,
metplaten naar zjneteekeningenl'',alsmede
3
1Brieven Over Texel en de nabj gelegene
eilanden (1789)'7,voorts teekeningen vau de

vaart schenken aau den landbotlw . Het
(lepartementClbzoogrenstten nooxden enoosten

aande oorspronkeljkewouden,tenzt
lidoosten

aalz Plllztl,en ten zniden en westen aan Arequipa en Ayaeucho. Aldaar vereenigen zich
e kustketen t0tden uitdorpen op Texel en Jvieringen?die door de de Col-dillera en halRoodegegraveeld en teDelftuitgegevenzjn, gestl'ekten Beryknoop 'tltz.p Cnzco,diem etruim e
en overleed dell 28sten Septemlatv 1787. - lloogvlakten (Pu:ta's) is bet
lekt.Hetdalder
Carolina -rï:J/?'m?:!!tt,?''zs Cl
tyek,eene dottllter Vilcomayo is er 80 geogr.mjllaug en wordt

van den voorgaande. Zj wert
l geboren te llet pparadjsvan Peru''genoemdqdâârves'sHage in 1749 en slthilderdetkaaigestoffeerde tigden zich de Iltoats ))j voorkeur.ln dit delandschappen in m iniatuur: zoodat het ge- partement lleersllhell tlikwjls aardbevingen,

nontschap Piehlxa haar ttlt honorail- lid bp- tlot'll het klimaat is er goed,elleene milde
noem de.
besproeiql-ing level-tereeneri:l
-ke flora en fauna.
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Voorts vindt men er goud,zilver,koper en
lood. De inwoners, wier aantal ongeveer

kalium deverschillende cyaanmetalen,en van
deze wordt hetcyaamkwlk in de geneeskunde

3500* bedraagt,leven hootzzakeljk vanden gebruikt.Het cyaan vereenigtzich metjzer

landbouw en van de veeteelt. Het departement is verdeeld in het district Cl
lzco en in
14 provinciën.
Cyaan , of Cyam eene in 1815 door GayA ssaeontdektezelfstantligheid!iseeneverbin-

t0teene stof,die m et metalelz zouten voxmt,
van w elke,behalve de 2 bloedloogzouten,het

eyaanqzerzinkalsgeneesmiddelenhetBerlz
jnsa
IJJJ'
II
'
?
.
n(ziealdaar)vermeldingverdienen.cyaanverbindingen komen overalvoor,waarstlkstof

dingvanstikstofenkoolstof.Zjlsophetgebied zich m etkoolstofen alkaliënonderden invloed

derscheikundezeer merkwaardiga1sheteerste
voorbeeld van een zamengesteld radicaal,nameljk van eene zamengestelde stof,die zich
in hare verbindingen veelalgedraagt a1s eene
enkelvoudige stof.De verbindingen vancyaan
met metalen noemde men voorheen blaauwZure zouten. Daartoe behoort in de eerste

plaats hetgeel bloedlooyzoltt(ferrocyankalium

bestaande ult36,93 deelencyan,37,03kalium ,

13,25 jzer en 12,79 water).Hetwordtniet

der warmte verbindt.Men heeft in Engeland

hoogovens,die dageljks meerdan 2 tolcentenaars cyaankalium a1sbjproductopleveren.
Uit de cyaanmetalen haalt men het blaanw-

zzl
ffr (zie aldaar),eeneverbinding van cyaan
en waterstof.Zuivercyaan verkrjgtmen het

bestdoor verhitting van cyaankwik.Hetis
een kleurloos, giftlg gas van doordringenden
reuk,hetwelk eerstbj hooge dlmkking eene
vloeistof vormt. ln de lucht brandt hetmet
eene karmjnroodevlam.Metzuurstofen wa-

langer verkregen d00r hetgloejen van stikstofhoudendekolen vanhoorn,bloed,klaauwen, terstofvormtheteyaanzltnr,k/ltzlzlfgreneyanl-rwol en leder met potasch in jzeren retorten z'Mçfr.Cyaanzuur,metalnmoniaverbonden,veren doorhetuitloogen dergecaldneerde massa andertbj verwarming in pisstof.Metzwavel
m etw ater,m aardoorm etkoolzuurkalium ver- en wat
erstof vormthetcyaan z'
t
careleyaan-of
zadigde houtskolen i11wjde aardebuizen in rltodanwaterst@zut
tr, dat ln hetspeekselvan
witgloejenden toestand te houden, terwjl m enschen en dieren en in sommige planten te
dampkringsluchterdoorheen stroomt.Hierbj vinden is; het kleurt jzeroxyde-oplossingen
ontstaat cyaankalium , dat in bloedloogzout bloedrood en vormtmetm etaaloxyden dez'aw
wordtomgezet.Volgens demethode van Géli.
n releyaanmetalen qfrltodaniden.
verkrjgtmen ook bloedloogzoutdoordewe- Cyaanchlom den (De) of verbindingen
derzjdsche werking van zwavelkoolstof en van chloor met cyaan vormen een fraaivool'zwavelammonium qhethierdotn-gewonnensultb- beeld van polym erie,datwilzeggen,zj becarbonaat verandert men door zwavelkalium zitten zeer verschillende eigenschappen - de
in zwavelcyaankalium ,waarbj de zwavelwa- eene is vast,de andere vloeibaaren de derde
terstofenzwavelammonium verdampent- ein-

deljk wordtdan hetzwavelcyaankalium door
hetmetjzertegloejen in bloetlloogzoutveranderd. Van geel bloedloogzotlt bereidtmen
1*
00(1 bloedloogzotlt, Berljnsch blaauw , en
cyaankalium , en het dient verder tot het

verkrjgen van blaauwe en bruinroode kleuren
en t0t eene oppervlakkige verandering van
jzerin staal.Ookgebruiktmenhett0tvel-vaam

diging van witofAmerikaansch buskl'uid.Het
zwavel
cyaankwi
ver,
datde
zi
t, door
W öklkzi
er lont
dekt,
omeigenschap be-

gasvormig- ,doch zjn procentsgewjsopde-

zelfde wjzezamengesteld,terwtqlhetsoorte1jk gewigtvandendampvandeeerste3-maa1,
datvan hettweede2-maalz00 grootisals dat
van hetderde.Gasvormigchloorcyaan verkrjgt
men door(1ewerkiny vanchloorinhetdonker
op vochtig kwikeyanlde;hetiskleurloos,riekt
yrikkelentl,werkthevig op deopyerhuid en
ls zeer vergif
lig. Bj eene drukklng van 4
atmosphéren verdigt men het tot eene vloeistot'
,die bj 18Okrystalliseert.Dooralkaliën

zich bj ver- wordt lletchloorcyaan ontleed,en erOntstaat
warm ing zeer sterk uitte zetten,heeft aan- eyaanzuur,en metam monia vorm thetsalmiak
leiding gegeven t0t het vervaardigen diel' en cyanamide,die bj 1500C.plotseljk in mevoorwerpen,welkeeenigeJarengeledenonder lamineofcyanl- rramideverandert.- Vloeibaar
den naam van Pkarao-slangen (serpents de ohloorcyaan ontstaat,wanneer m en chloor in

Pharaon)werdenbewonderd.Zjbestaanuiteen waterig blaat
lwzuurleidten degedestilleerde
kegelvan bladtin,gevuld meteen witpoeder, ehloorcyaanwaterstof met kwlkzilveroxyde
dat uit zw avelcyaankw ik en natrlm salpeter behandelt. Zj is eene kleurlooze vloeistof,
bestaat. Als men dien kegelaan de spits in diebj1600C.kooktenbj- 70C.kristalliseert,
brand steekt,ontwikkeldhjzichtoteenslang- terwjl zj door alkaliën ontleed wordt.vormig ligchaam van aanzienljken omvang. Vastchloorcyaan ontstaatbj dewerkink van
Het bloedlooyzo'
ttt (zie onder dit woordl tshlo()
r op watervrj blaauwztlur onder dell

dientt0therkenningsmiddelvan metalen,m et invloed van het liellt. H et kristalliseert in

wier oplossingen het eigenaardiq gekleurde schitterende yrisma's,heetteen prikkelenden
neêrslagen vormt.Bj hetgloejenlngeslotene sm aak en rlekt naar de uitwerpselen van

l-etoxten w ordt het geel bloedloogzout ont- lnuizen.ln vochtige luchtverliesthet chloorleed. zoodat er eyaankalium ot'blaauw zure waterstof,en bj trekking metwatergeetthet
kali achterbljtt. '
Deze verbinding ontstaat ('yanltltrzl- r en ehloorwaterstof.Broomcyaallen

ook in de hoogovens der jzerslneltergen,is iodcyaan zjn kristalljnestoFen,die doormidzeer vergitlig en wordtveelgebxuiktbj het del van kwikcyanide verkregen w prden.Het
galvanisch vergulden en verzilveren. D oor

iodcyaan komtvaakgenoegvool'inhetiodium ,

zjne ontleding en verdere verbinding met de hetwelk de handeloplevm-t,en m en kan het
metalen Van metaalzouten geeft het cyaan- daaruîtverwjtleren 4oorstlblilllatie.

CYAANKXLIUM- CYCADEAE.

Cyaankalium , ten pnregte blaamwzltre
kalL genaamd, is de eenige bekende verbindingvan kalium metcyaan.Hetkristalliseertin
kleurlooze kubussen, is in water,doch niet
in absoluten alkohol oplosbaar en neemt de

teit.Parroten.
rdt
q/lhebbenechterbeterewerkttligen t0t dat einde bedacht,en later is de
cyanometer vooral verbeterd door de gebroe-

ders k
Sehlayintlreit.Deze gebruikten schjven
met blaauwe en witte sectoren,en bragten

vochtiçheid des dampkrings gretig t0t zich. door eene min of meer snelle omwenteling

llierbj wordthetdoorhetkoolzuurderlucht dier schjfdekleurtevoorschjn,welkeover-

ontleed,riektnaarblaauw zuuren gaatallengs
overin koolzure kali.Het is zeervergiftig en
vereischt eene Omzigtige behandeling. Het
cyaankalium uitden handel,0ok het Liebigsche genoem d,isonzuiverenbevatOokcyaanzllur kalium .M en bereidthetdoo1-vanw ater

eenstem de m etdie des hem els.

Cyathea Smitltis de naam van een plan-

tengeslacht uit de familie der Polypodiaceën,
hetwelk de grootstevarensom vat,van welke
sommige eene hoogte bereiken van 12 Ned.

el,zoodat zj op palmen geljken.DemeestSlzlifAmet
bevxjdbloedloogzoutmeteenderdedeeldrooge bekendesoorten zjn C.mednllaris &
potasch te smelten, totdat de geheele massa 3-voudig gevinde bladeren en smalle,lancetvloeibaar is,waarna men zevanhetbezinksel vormige, omgerolde bladeren, een eetbaar

afqiet.In gestolden toestand vonuthet eene mergbevattendenopNieuw-zeelandgroejend,
0. arborea à
gvlïfA methooge,gladdestamwl
tte,eeniqzinsvezeligemassa?diewarm in
naauwkeurlg gesloten Eesschen moetgebragt men endubbel-gevinde blaadjes,Op Jamaka,
worden. Dit praeparaat gebruikt men in de Haïti, Martinique enz. te vinden en in hare
galvanoplastiek bj hetbereidenvan goud-en jonge spruiten eenegoedegroenteopleverend,
-

zilvemoplossingen,elz in de scheikunde dient - en 0.speeiosa àgvlïfA meteengladdenstam ,
het tot reagens, t0t reductie-mitldel en tOt die 8 Ned.elhoog wordt,en gevinde bladegrondslag voor debereiding vananderecyaan- ren,diebjna2Ned.ellang zjn;dezelaatste
verbindingen.Men neme zich echter daarbj behoort te huis in Zuid-Amerika.
zeerin acht,daarcyaankalitlm eensterk vergif
Cybelé,in hetGrieksch Kybell,eigenljk
is,evenals blaauw zum-.
eene Phrygische goding was de vertegenCyanella is de naam van een planten- w oordigstervan hetw ellge leven dernatuur,
geslacht uit de familie.der Coronariae; het vooral Op de bergen en in de wouden, en
onderscheidt zich dpor eene G-bladige bloem- zj werd in de meeste gewesten van Kleinkroon,waarvan de 3 binnenste blaadjesde Azië metwoestegeestvervoerinyenlosbandiqe
laenngsotn
d
edz
jn,endoordemeerderelengjevan fbestgelagen gehuldigd.De geleldersderGodln
ersten meeldraad.Hetomvatslerljke waren de Corybanten,Curéten en Dactylen,
bolgewassen,die aan de kaap groejen,z0f)- en haar gunsteling was Atti,n,wiensOntmanals 0. alba Thb.tmet witte, 0.eapensis L. ning en dot/d zinnebeelden zjn van hetweg-

met blaauwe,en 0.lntea L.metrele bloe- kwjnen der nataur in den winter. Uit de
men: - voorts 0. odoratissimalLIndl. met Grieksche koloniën in Klein-Azië werd de
welrlekendebloemtrossen,- en 0.orohidjfor- Cybelé-dienst overgebragt naar Griekenland,

zz
àï,
sJaeq.metpaarsblaauwebloemen.Zjver- waar men haar met Rltea vereenzelvigde en
eischen eene warmte van 4- 60C.
zj de naam van de rMoeder van het IdaCyanine?ook ehinoline-blaaatw en lepidine- gebergte'' of van Dtndymene ontving. Te

I/tztrfxvn genoemd, is eene organisohe basis, Athene stichtte men ter harer eere een

die bj de chinine-bereiding ultdecinchonine tempel, M etroön of Moederhuis genaam d,

verkregen wordt.H iertoe destilleert men cin- en Phidias leverde daarin haar standclloninemetnatronl
zydraat,waarbj ruwechino- beeld. Haar priesters, die zich ook met
line,een mengsel van chinoline,lepidine en de goochelkunst bezig hielden en den naam
eryytidine,Overgaat.Verwarmtmennudechi- droegen van cm etragyrten'' waren intusschen
nollne m etiodamyl,dan vormtzich eenever- niet zeer gezlen. De dichter Pindar'
ta bragt

bindiny,die,metnatronloogbehandeld,eene
prachtlg blaauwe verfstof oplevert, welke
men ctanine noemt.Zj bevatiodium en bestaat ult kristallen van een groenen metaaljlansen goudgelen weerschjn,die moejeljk

de dienst van Cybell te Theben en wjdde

haar aldaar een tempel, en te Rome begon
m en haar te vereeren na den tweeden Puni-

sehen Oorlog (205 vöôrChr.).Hierverordende
men te harereereafzonderljke feesten,Megaln water,maargemakkeljk inalkoholoplossen. lesia genaalud,dol!h het,w asden Romein verDeze verfstofisechternietbestaud tegen het boden) aan de Phrygische slemppartjen deel

licht. Cyanine is voorts een zeer revoelig te nemen, - een verbod, hetwelk in het

rcagens;haredonkerblaauweoplossinglnwjn- tjdperk derKeizersOpgehevenwerd.- Cybell
geestw ordt door alle zurenontkleurd,endoor wordt voorgesteld als eene deftige,rjkgeiederalltaliweder blaauw geverfd.

kleedde vrouw , versierd met eene hooge

Cyanom eter is de naam van een door muurkroont in (le eene hand eene handpauk
Sa'tbssnreuitgevonden instrtlment.waarvan von (tympanon),indeanderel
torenarenot'eenschep-

A'
zfzzàstlfff/ het eerst het denkbeeld geopperd ter houdend,e1zgezeten op een doûrleeuwen
heeftt Om de intensiteit vallhetblaauw des omringden troon Ot'op een met leeuw en behelnels te bepalen.Hetbestaat uiteene in51 spannen wagen.
vakken verdeelde plaat welke alde schakpCybell is 0olk de naam der65steplanettffde.
ringenvan blaatlw regelmatigaanwjzen.Het Zie onder Asteroiden.
nommer van hetvak,w elks kleurmetdiedes
Cycadeae isdenaam van eenetweezaad-

llelzzels overeenkolzltishetc!jt
'
erzjnerintensi- lobblgeplantt'
nf
àmilieqzg Omvatboomen met
V'.
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CYCADEAE- CYCLOIDE.
een enkelvoudigen,rolronden Biam ,die door omdat de wortelstok doo1-varkens gegeten
een in den t0p zich ontwikkelenden knop wordt),in hetzuiden van Ellropa op bexha-

allengshoogeropschiet,weshalvezjoppalm- duwdeplaatsen groejende,methartvormige,
boomen geljken, doch met betrekklng t0t puntige,getr de, van boven met een witten
bloem en zaad zeer overeenkom en m et de

kring geteekende en van onder purperroode

kegeldragenden?vanwelkezjzichalleendoor bladeren en fraaje, welriekende, witte 0t
de zaâmgegroelde zaadlobben en door de ge- eenigzins roode bloemen, - en C.persic'
ltm

.
vinde,aanvankeljk opgeroldebladerenonder- Vï
JJ.,eenefraajesierplant,welkeinGrieken-

scheiden.Men vindt de geslachten t
litsluitend
in de warme gew esten, en de stamm en van
sommige soorten bevatten eetbaar merg,dat
als sago gebruikt w ordt.
Cycas L.zie Dagopalm.
Cycladen of Cydadisoke eilllt
fes, is de
naam van eene vruchtbareeilandengroepinden
Griekschen ArchipeltenzuidoostenvanEuboea
en Attica, - en die naam is ontleend aan
de kringvormige rangschikking dezereilanden
l-ondom Delos. Reeds zeer vrûeg hebben on.
derscheidene zeevarende volkeren erkoloniën
gesticht,doch de merkwaardigste landverhuizers derwaartswaren de Hellenen.Deze hebben er vöôr en na kleine onafhankeljke
Staten doen verrjzen, die ten laatste zich
onderwer/en moesten aan Athene en daarna
deelden ln het 10t van deze stad. Volgens
de oude aardrjkskundigen behoordcn t@t de
Cycladen de eilanden Andros,Naxos,Delos,

land en Op het eiland Pyprtlste vinden is,
metniervormige bladeren en witte ofroode,
welriekende bloemen.Dezeplanten vereischen
in den winter eene warmte van 1 t0t 50C.
Cyclische dichters of diehters van #ezl
episelten Oyclffd.Z00 noemt men de vervaardigers Van Grieksche heldendichten, die Vall
den tjd,waarop de gedichten van Homlr'
us
zjn ontstaan,t0tin hetmidden der6de eeuw
vôörChr.,de oudeheldensagen op dergeljke

wjze,alsgenoemde zanger,hebbenbewerkt.
Men heeft die zangers later als het ware in

een kring(cyclus)rondom delliasen Odyssee

gerangschikt.Sommigegedichten daarvanwerden beschouwd als afkom stig van H omlrns

zelven,en de dichtersvan anderewaren bj

name bekend, zooals Arctinns van Miléte,
Lescltes van Lesbos, Stasin'ms van Cyprus,
Ayiasvan Troezene,en El
tyammonvan Cyrène.

Slechts kleine fragmenten zjn er van be-

Gyaros,Ceos:Tenos,Syros,Myconos,Cythnos waard gebleven.

Klmolos,Leblnthos,Amorgos,Paros,ollaros,
Cyclobothra L. is de naam van een
J0s,Anaphe,Astypalaea en Seriphos.Thans plantengeslacht uit de fàmilie der Liliaceën;
echterverdeeltmenzeinnoordeljke)middelste het onderscheidt zich do01-een neêrhangend,
en zuideljke Cycladen:t0tdeeerste rekent buikig ofklokvol*mig bloemdek metbehaarde,
men Andro,Tino Mycone, Syra,Thermia, met honignapjes voorziene binnenste,doo1'
Serifo en Zea)- t0tde tweede Paros,Naxos, onbehaardetyunt
igebuitenstebloemdekbladen
Kimoli,Sifanto1Polikandros,Ni0 en Sikino, en door hoeklge zaden.Hetomvatsierplanten
en t0t de zuideljke Amorgo,Ana;,Santorin uit Californië met een vleezigen b0len met
en Stampalia.Behalve dit laatste, hetwelk lange puntige bladeren.Van de soorten ver-

aanTurkjebehoort,vormenzjeenenomarchie
van het koningrjk Griekenland,die op bjna
50 D geogr.mjlen omstreeks120000inwoners
telt.De hoofdstad is Hermöpolisop Syra met
ruim 18000 inwoners. Al de Cycladen zjn

melden wj:C.alba .
& sJ#.metfraaje,witte,
gesteelde bloem en,
C. lwtea -fzl tff. m at
klokvormige,gele bloem en,- en C.pula ella

& pfA.,desgeljke metgele bloemen.
Cycloxde (De) of radlvn is eenehoogst
rots-eilanden,en sommigedragenkegelvormige merkwaardige kromme ljn. W anneer een
bergen ter hoogte van 1000 Ned.el.Tot de cirkel,zonderte gljden,langseeneregteljn
meest gewone gesteenten behooren er gneis, voortrolt,beschrjftiederpuntvandenomtrek
.

glimmerlei,yraniet en trachiet.W egenshun van dien cirkel eene gewone cycloïde.Rolt
aangenaam kllmaatenhunneongemeenevrucht- die cirkel voort over de binnen- of buiten-

baarheid werden zj weleer de pparels van zjdevan een tweeden cirkel,dan noemtmen
Hellas''genoemd,enhoewelerdooruitroejing de hierdoor beschrevene kromme ljn in het

der bosschen de waterschat en alzoo de eerste geval eene hypoeydoide,in hettweede
vruchtbaarheid sterk verminderd is, leveren eene epieydoide. Avanneer een vrjvallend
zj n0g altjd wjn,oljven-olie,katoen,zjde, ligchaam ,aan de invloed der zwaartegehoorzuideljke vruchten en honig.op sommige zamend,langs de cycloïde naarbeneden valt,

tjden vangtmen er een overvloed van ljs- bereikthetsteeds in denzelfdentjdhetlaagste

ters. D e warmte w ordt er door zeew inden punt, op welke plaats der cycloïde het o0k
gematigd, en de handeldoor vele goede ha- beginne te vallen; weshalve men die ljn in
vens ongem een bevorderd.
de mechanica met den naam van tautoehrone

Cyclam en L. is de n= m van een plan- ofisoehmone(ljn van geljken tjd)bestempelt.

tengeslacht uit de familie der Primulaceën; Voorts berei
kt een zwaarligchaam e1k punt
Het onderscheidt zich door eene radvormige, buiten de loodljn hetspoedlgstlangsdecyom gebogene bloemkroon met eene zeer korte cloïde, zoodat zj 0ok den naam draagtvan
buis en door eene omhulde bes.Hetomvat braeltystooltrone(ljnvan den kortstentjd).De

overbljvende gewassen, die in het zuiden brandljn en de ontwikkelde der cycloïde zjn
van Etlroga groejen;zj dragen bolvormige desgeljks cycloïden. Het isochronismus der

w ortels,nlervormige bladeren en bloemstelen
met ééne bloem. Van de soorten vermelden

cycloïde is door Ruygltens op de slinger-uum

werken toegepast,om geljkeschommelingen
WI
**
J ().europaeum Z. (varkensbrood geheeten, teverkrjgen,- laterechterheeftmen zulks

CYCLOIDE- CYMBIDIUM.
Galilli was de slechtsvolgensdenJuliaanschenkalenf
als onnoodig nagelaten.
ler)de
eerste, die eene geometrische besehouwing volgorde van de dagen der week wederom gegaf van deze ljn,envervolgenshebben zich heelovereenstemt met'dievan de datumsdel'
de beroemdste wiskundigen methaarbezigge- maand.Men vindt hetJaar van den zonnehouden, zooals I'
ermat, Tpg
vïcelli, Paseal, cirkeldool-btj het gegeven aantalhetgetal
J'
PAIZU 6.MBernonlli,./f'
lw.çA:zl,: enz.
'
9 te voegen en het daarna door 28 te deelenq
Cyclonen , zie Krinystormen.
de rest isdan hetJaarvan den zonneeirkel.
Cyclopen (De)()fKrùt
yooyi
genzjnschep- - N0g een ander cyclus is de Romeinsclte
selen, die zich in de Grieksche fabelleer op lt
/ïc/ï:;dezetelt15jaar.- HetjaarOntvangt

drie wjzen vertoonen.Bj Ilbmlrns zjn zj dezelfdecjfersder3 perioden naverloopvan
woeste,éênoogige,reusachtige bewoners van 7980 jaar, zooals dool-Sealkqer isaangewehet Siciliaansehe strand, zooals Polypltemns. zen; die periode draagt den naam van de
Heslodus noemt er 3,nameljk Brontes, Jnliaanselte.
Steropesen Aryes(donder,bliksem en weêr- Cylinder(De)iseengeometrischligchaam,
licht);zj waren zonen van Uranlbsen Gaea, hetwelk ontstaat?wanneereeneregteljnzich
behoorden t0t de Titans en smeedden blik-

semschie,
hten vool-Zelts(Jupiter).Zj werden
dool-Uran'
l
ts in den Târtarusgeworpen,maar
door Gaea bevrjd.Later bragten zj Kronos
aan het bew ind, werden echter door dezen
desgeljks in dell Tartarus gesmakt en dool
'
Ze'
tbs aan hunnen kerker ontrukt. Van dien
tjdafwaren zjdienstknechtenvanZeus,doch
werden vervolgens door Apollo gedood,omdat
zj.den bliksem gesmeed hadden,waarmede
hun meesterAsklqpios(Aeseulapius)deedsneven.Volgenseene latere sagehaddenzjhunne
w erkplaatsen in den Etna en anderevulkanen
opgeslagen,waar zj werkzaam waren voor
Hepltaestos (Vulcanus).- Eene derde soort
vanCyclolaen kwam volgensStrabouitLycië;
zj deden ln Argolismuren verrjzen,dieden
naam van royclopisohe'' (
lroegen.Alen vond
er olu de stedellTiryns en Mycene,en ztj
bestonden ttitgroote,ruw e steenklom pen.

met het eene ulteinde lanys eene gegevene

kromme ljn van enkelvoudlge krommingbeweegtendaarbjevenwjdigbljftaanzichzelve.
Deljn zelvebesehrjftdan denmantelvanden
cylinder, en de eindpunten beschrjven de
grenzen van hetyrond-en borenvlak.Hetisdui-

deljk,datdezetweeaan elkandergeljkzjn;
hun afstand is de hoogte van den cylinder.
Doorgaans besehouwt m en zulke cylinders,

wier grond- en bovenvlak cirkels zjn.Een
een regthoek om één zjner zjden te laten
omwentelen.Deregteljn,die demiddelpun-

regthoekigen cylinder doet men ontstaandool'
ten van het grond- en bovelzvlak van een
cylinder vereenigt:noemt men de @s.W ordt

een cirkelcïlinder,dien men zich als eene

rolronde buls kan voorstellen,door een plat
vlak gesneden, en staat dit loodregt op de
as?dan ishetvlak dool-den mantelbegl*ensd,

een cirkel, sntjdthetden cylindervolgens

Cyclopia Vent.is de naam van een plan- ofevenwjdig aan deas,dan lshetbegrensde
tengeslacht uit de tàmilie der Leguminosae; vl
ak een parallelogram,- terwijlsnjdingyn

hetonderscheidtzich dool-een Ongeljk 4-sple- in andere rigtingen ilz den reqeleene elltps
tigen,aan den voetingedrukten kelk,de zeer voortbrengen.Deligchameljke'
tnl
toudvaneen
groote vlag der vlinderbloemige bloemkroon,
de afvallende m eeldraden,denbehaarden stam per en de zaâmgedrukte,veelzadige peul.Het
omvateen aantalheesters,dieaau deKaapde

Goede 1Ioopgroejen.Demeest-bekendesoort
is 0.genistoidesA..Br.m etonbehaardetakken,
3-tallige,ongesteeldebladeren metljnvormige
blaadjes,langwerpigesteunblaadjesen tkaaje?
gele, in tlossen geplaatste bloemen.Zj heeft
des winters eene wamute llootlig van 4 60C.
Cyclus,periodeoftt
jdkrin.
qnoemtmenin
de stem-ekunde eene afgeslotenerjvanjarel
z,
waarin met betrekking t0t een ofander hemelligchaam dezelfde verschjnselen zichweder

cylinder wordt voorgesteld dool*hetproduct
van het grondvlak met de hoogte.De opper-

vlakte vau den mantelisgeljk aan den 0mtrek van het grondvlak,vermenigvuldigdm et
de hoogte, el1als men daar hetgrond-en

het bovenvlak btjvoegt,heeft lnen de oppervlakte van den gelleelen cylinder.Een cylinder, w aarvan het grontlvlak geen cirkelis,

noemtmelzo0k wel eene cyllndroide. Omtl-ent oyïinderltorloyes l-aadplege m en het,al-tikel U'
lbrweek.
Cym bel was bj de Ouden een mt
lziek-

instrL
lment!hetwelk bepaaldeljk btjdedienst

vau CybelJ gebruikt w erd.Hetw as vervaardigd van erts en bestontltlit2 hollebekkens,
den cyclt
ls van Afeton, die 19 Jaren omvat, die Op elkaârwerden geslagell.Ook geeftmen
waarna de m aan onzer aarde, m et betrek- dien naam aan zilveren klokjes, die aal
z
king t0t de zolz! weder dezelfde reeks van somm igeorgelszjnaangellragt,alsnledeaalleen
standen en verse,
hljnselen aanbiedalsin ieder orgelregister meteen zeer soherpelz,doordrinvoorafgaand 19-taljaren. Men geeftaan het genden toolz. Den naam van cymbaalgeeft
getal,dataal
zduidt,hoeveeljaren wj in dien men voorts aan het hakkebord.
in dezelfde Opvolging vertoonen. M en heeft

ls
y(
!lls gevorderd zjlz? den naanlvan y'
tlden

Cymbidium Stvarip een plantenreslacht

(/:fJ,/. H et is vastgesteld (1001. een Athener, uitde t'
amiliederOrehideën?onderscheldtzich
a'
Helon gtmaamd,ontstreeks hetjaar 432 v(
5t
5l- (1ooreenes-bladigebloemkroolzmeteeneschuitC111-.A'
lellviudthetvoor eellig jaal
-na de ge- vormige lip, dool'met een dekselvoorziene

boortevallChl
-.,wamleermellbjdatjaar101
)- h
elmknopjes en door bolvormige stuitkneelm assa's
telt,en het daarlla door 19deelt;derestisdan
het gtllden getal. Een andere cyclusis de

. Hetgr
oeit in 'W'est-lndië,Ztlid-Am erika en Oost-lndië,e11onderseheidene soortelz

zonneeirkel,die28Jaartelt,waamr
all(eigenljk zjn als sierplantellbekend.M'rtjnoemen C.
48*
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aloè
f'pli'
?'
zlz Swartz,die ill Malabargroeit en

Cynom orium avielt.is de naam van een
ljnvormigetdikke,gladde!glanzigebladeren, plantengeslachtuit de fàmilie der Balanophobenevens fraaje,geelachtlge,bruinrood ge- reën. Daarvan is slechts ééne soortbekend,
streepte,in lange trossen gerangschlkte bloe- nameljk C.cpcclcl- L.,dieopMalta,Sicilië,
men dpagt,
0. sinense FZ'
., in China Sardinië,in hetzuiden van Spanje en in het
gl
-oejend)metzwaardvormige,geribde,spitse noorden van Afrika tehuis behoorten er als
bladeren en tkaaje bloemen, die naarthee woekerplant op de wortels van myrten,ta-

rieken, - en 0.ovat'
am '
PG!J#., die nietal- marinden enz. gevonden wordt. Het is eene
leen op boomen,maar ook op den zandgrond bladerlooze, bloedroode plant van knodsvorin Oost-lndië te vinden is,en er tegen buik- wmige gedaante,aan dent0p van sehubbetjes

pdn wordtaanbevolen.

en onvolkomene manneljke en vrouweljke
bloemen voorzien, terwjl uit het vruchtbeCynyra Vaill.,zie Artis
jok.
ginseleen éénzadig nootjeontstaat.Voorheen
Cynlsche school is de naam van eene was dezeplantin de geneeskunde in gebruik,
wjsgeerige secte, omstreeks 380 vöör Chr. doch thanswordt zjn0g op Siciliëalshuisdoor Antlsthenes,een leerling van St
krales, m iddelgebezigd.
te Athene gesticht.Zj verwlerp alletheore- Cynosurus,zie Kamgras.
tische bespiegelingen en verhiefde pradische
Cyperaceën of Cypergrassen,ook #14/:
zedeleer t0t het onderwerp van alle wjsbe- grassengenoemd?vorm en eeneplantenfam ilieuit
geerte,terwjlzj '
smenschen deugd gelegen deafdeelingdere'énzaadlobbigen.Zjonderscheiachtte in zjne onafhankeljkheid van alle denzich door een vezeligen,eenjarigen worstoFeljke zaken.Daarom predikte zj ont- telof(1001*een geledenw ortelstok,metvezels
houding, daar (le mensch dool*vermindering bezet,terwjldewortel0ok weleensknollig
zjnerbehoeften meergeljkvormig wordtaan is.De halm heett geene knoopen,maar is 3de nietsbehoevelzde godheid. Daar hare aan- of 4-kant, van binnen mct merg voorzien,
llangers zooveel mogeljk zochten te leven onverdeeld en m eestal van onder met grasnaar de wetten dernatl
mr,versmaadden zj vormige bladeren getooid.Zj dragen twee-ot'
het levensgenotderweelde,e1zdaarzj niet éénslachtige bloemen.Degekieldekafblaadjes
eens de voorschriften der welvoegeljkheit
l liggen in 2 rjen in eeneaaroverelkander,
bleven betrachten, bestempelt men ook nu en een bloemdek ontbreekt. Doorgaans hebnog hen,die zich weinig bekommeren om de ben zj 3draadvormigemeeldraden en 2-h0kuitwendige vormen der beschaving, metden kige helmknopjes, een enkelvoudig vruchtCynanchum L.,zie Enybloem.

naam van cynieken.De sede ontleendeharen
naam aan hare vergaderplaats,hetgymnasitlm
Cynosarges. T0t (1e meestberoemde leden
dezer secte behoorden, behalve de stichter,
Dlôyenes van Sinone en Crates van Theben

beginsel en een 3- of z-spletigen stempel.
M en vindtze in allehem elstrekenopvochtige
laatsen,in moerassen tm slooten.Dezefam i1le telt ongeveer 1500 soorten. Zie verder
Onder Cypergras.

met zjne gemalin Ihàpamehia.Daarnawerd

Cypergras (Cyperus L.)isdenaam van

deze schoolvervangen door de Stoïsche,aan een plantengelacht uit de familie der Cypew ierhoot'dZenostond,diewè1debeginselender raceën. H et onderseheidt zich door z-rjïge
Cynische zedeleer handhaafde, doch tevens vcelbloemige, schermvormende aartjes, ge-

haren'vorm veredelde.ln den laatstentjdder kielde kafblaadjes,een afvallende stjl,een
Grieksche wjsbegeerte verhief echter deze halm zonder knoopen en doorw ortelbladeren.
Grieksche school in hare oorspronkeljke ge- T0t de belangrjkste soorten behoort de aarddaante nogmaals het hoofd.
amandel(zie onder dit woord) ofCypernsGc'
lflent'tœ L. D e eironde, vleezige knollen van
Cynodon L.,zie Hondstand.
Cynoglossum L.
,zie Hondstong.
deze plant, in het ztliden van Europa en in
Cynom etra L.isde naam van een plan- t
len Levantgroejende,worden veelgegeten,

tengeslacht uit de familie der Legum inosae
e1z omvat boomen,die in O0st-enW est-lndië

voorts in Zuid-D uitschland t0teen surrogaat

van k0ëlgebrand,en in Spanje o1)de wjze
groejen. Van de soorten vermelden wj C. van cacao t0tchocolade bereid.In den lndi.
tts L.desgeAyalloch,a Spr.- schoon later t0teen afzon- schen Archipel levert C. rotltnd'
derljk geslacht verheven (Aloexylon Agallo- ljks eetbare knolletjes en draagt er den
chum Lo'um ofAquillaria Agallocha Roœb.uit naam van roempoet fdklc. Die plant is
defàmiliederThymelaeaceën)- ,eengrooten intusschen een zeer lastig Onkruid. Van
boom ,die op de hoogste bergen van Cochin- eene andere soort, C.Kyllinyioides T'WIJ,in
china prjkten de kostbaarstesoortvanal0ë- 'tMaleisch tekle of takari-laabt,gebruikt men
hout,hetparadjshout(colombak)levert)terwjl in de Molukken, op Madagascar en aan de

zjn hars, a1s een gezochte wierook, (
luur Kaap deGoedeHoopdenwortela1sspecerj.-

betaald wordt, en C.caldmoraL.van de Van 0. d'ttlcis./CzflzlpA. doorR.Wr/znzlt0thet
Mkrodl
Soenda-eilanden,een boom van geringehoogte geslacht Eleochoris gebragt en alsE.f'
l
f!J. bekend), in '
tMaleisdz roekoe J:kJ:,
met een onregelmatigen qam, eene fraaje &c#'
.

kroon enaanvankeljkbleekroode,latergroene kookt en eet men de knolleil;dit geschiedt
bladeren.De vruchten,van wiergedaante de
naam derplantafkom stig is- inhetMaleisch

op Ceylon, Java, Bali enz., en ook in
China, waar die knollen pe-tsi of waterno/
,poekieandjing''- !zjnzuurvansmaak,maar ten heeten. - Van C. Papyrus L. meldt
toch in volkomen rjpen ofingelegdentoestand m en , dat dit gewas, aan de oevers van de
voor gebruik geschikt.
Nj1groejende,de otldste papierplant is.M en
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vindt daarvan gewag gemaakt in de boeken mige,aangedrukte,gekielde blaadjesbekleede
des Ouden Testaments, en men heeft haar takken,schierbolrondekegelsenneêrhangende
t0t bereiding van papier gebruikt t0t in de takken. - ln de wouden van Mexico heeft
llde eeuw , toen dit laatste meer en meer men C.fl,
f
xr'
/eztzK'
aïdh.,een haxsoplevexend,
die als wierook gebruikt wordt,- alsmede
d
o
o
r
ye
r
g
a
me
n
t
ve
r
d
r
o
n
g
e
n
we
r
d
.
Di
e
be
r
e
i
d
i
n
g
geschledde zeer eenvoudig dtlol
-het merg-om- 0.distielta L.,dieerinOngenaakbareswampen
sluitend vlies te zuiveren en de vliesstrepen en m oerassen de kruin tot eene verbazende
CX-It?JIfJ zag
metdel'
anden op elkaârte legqen,dezemet hoogte verheft.Aleœander ron A'
de ljnstofderwortelstebevochtlgenenzedan er een te Alixo meteen omvang van 25 Ned.
te persen.De bloemen van dezeplantw erden el, en een andere boom ,die van M onteznm@
gebruikt t0tversiering van tempels en stand- genaamdenin de stad Mexicoprjkende,bezit
beelden,en men atdesuikel-houdendewortels. een omtrek van ruim 13 Ned.e1.Men ondem
Daal-men er in Abessinië booten van vlecht, stelt: dath!jalthans 4 eeuwen eud is.Pe

ishetvervan onwaaxschjnljk,datdezeplant cypre
'ssen zjn ongetwjfeld de kostbaarste
hetpapierrietleverdev001*hethulkje,waarin boomen inhetMississippi-dal,waarzjplankmz
M ozesalskind op deNjlwerd geplaatst.- leveren van aanmerkeljkebreedte.
ln Zuid-Amerika vindtmen 0.testilis7'
#'
?
xsl.,

een cypergras,datbjdediktevaneenepenneschacht de hoogte heeft van een paar Ned.
el. De Hottentotten maken er manden van.

J

die zôö digt zjn,datmen erzelfswaterin

lancetvormige,Overhoeksbjeengeplaatsteaartjes,stompe kafblaadjesen een 3-bladig 0mwindsel, en brllin cypergras (C. fuscus L.)
metdergeljkeaartjes,dochspitsekafblaadjes
en een 3-t0t s-spletig omwindsel.
Cyprbs (Ct
pxessus L.
4 is de naam van

.

.,
%

%k N. 11

een plantengeslacht uit de groep der Cupressineae van de familie der Kegeldragenden

(Coniferae).HetOnderscheidtzich doorschubof ljnvormige naalden, êénhuizige bloemen
(de manneljke in den vorm van schubvormige katjes, wierschubben debloemdekken
vormen,met 4 helm knoppen, en de vrouweljke in dien van kegelvormige katjes met
éénbloemigeschubben),en eenehoekigenootvrucht leverend. Het omvat altjd-groene
boomen en heestersin hetzuiden van Europa
en in Azie.Degewonecr rè,
:(C.sempervirens
L.4groeitinhetzuidenvan Europa,inKlein-

@

.e?'%
# +e*. ;

kan halen. In 0ns Vaderland vindt men h/zt
yeelaati.gcyperyras(C.EavescensL.
4metljn-

b
@

l
1
+

C'
?,t.#rC##Nd Sempernirenkq.

Aziè' en in het noorden van Afrika; deze
W tlgeven hierbj eeneafbeelding valleen
boom wordt er zeer oud, 20 Ned.elhoog tak van C.semperrirensL.meteen kegel(a)
en zelfs een Ned.el in doorsnede.M en heeft 7ndeen zaad
le (b), de beidelaatstenop
daarvan 2 verscheidenheden, van welke de I
zCedernatuulqjkegrootte.

eenezichkenmerktdooreenestjve,opstaande,

yprian (Ernst Salomo),een uitstekend

pyram idale kroon! en de andere door eene
horizontale uitbrelding harer takken. Deze
laatste is C. ltorizontalis .VCJJ. D e gew one
cyprès isinhetOosten vanoudshetzinnebeeld
van rouw en somberheid, - en die boom
heeft inderdaad, vooral na het afvallen der

godgeleerde der 18de eeuw , werd geboren
den 22sten september 1673 te Ostheim volder Rhön2 studeerde te Jena en H elmstëdt,
Nverd er 111 1699 buitengewoon hoogleeraar
in de wjsbegeerte,in 1700 dired eur van het
gym nasium te Coburg en daarna opvoeder der

naalden,een zeer somber voorkomen.Hjverspreidt een specerjachtigen geur,en zjnhout
is ongemeen hecht en duurzaam ,zoodat het
van ouds zeer werd op prjs gesteld.Plato

4 zonen van hertog Fggedricltnon Go/Ac.Hj
bekleedde voortsaanzienljke kerkeljkewaardigheden te Gotha, en Overleed den loden
September 1745. Het grootste gedeelte van

wenschte, dat alle wetten op tafelen van zjn vermogen had hj vermaaktaan inrigtincyprèssenhoutwerden gegrileld,- in Egypte gen van weldadigheid.Zjne mllistorie der
vervaardigde men daarvan doodkisten voor augsburgischen Confession (1730t3deuitgave

gebalsemdeljken:terwjlmeneropdedraai- 1731)'' w0rdt voor zjn belangrjkst geschrift
bank allerleiketlrlgevoorwerpen van vervaar- gehouden.

digen kan. ln den Levant gebruikt m en het
Cypmanus(ThasciusCaeciliusl,deA'
ezpke,
doorgaans als timmerhout.Vele berigten 0m- eendermeest-beroemdekerkvadexs,diegrooten
trentoudegebotlwenpleitenvoordeverwonder- invloed heeft gehad Op de LatjnscheKerk;

ljkeduurzaamheid van dithout. In O0st- werd in hetbegin der3deeeuw waarschjnljk
lndiëen ook in Portugalheeftmen C.pendnla te Carthago in Afkika uit eeneaanzienljke
J'XJHJ.met4-hoekige,metB-rjk-dakpanvor- Heidensche familie geboren.HtJgenooteene
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zoxgvuldige opvoedingenbekleeddevervolgens

mjlen en wasvan oudswegenszjnegunstige
op eene loFeljke wjze de betrekking van ligging,zjnevoortbrengselen en zjneuitmunleeraar in de welsprekendheid te Carthago. tende havens een twist
apgelderomringende
Nadat hj in 246 gedoopt was:verwierfhj volkeren.Zjne gesehiedenls verliest zich in
door zjnegeschriften rDegratiaDei''enrDe het rjk dersagen)doch tegenwoordigvormt
idolorum vanitate''zoozeer de algemeeneach- heteen pasjaliek van hetTurksche rjk.Het
j kort daarna zjne wjding als heeft de gedaante van een in de lengte oostting, dat hi
priester ontving. Zjne talenten, zjne gods- w aarts zich uitstrekkenden regthoek met taldienstige naauwgezetheid en zjn jver ver- rjkeinsnjdingen enmethetnoord-oostwaarts
hieven hem reedsgedurende zjn leven in de voortschrjdend schiereiland Karpas,dat in
O0g0n des volks t0t een heilige.ln 248 zag kaap St. Andries eindigt.Volgens hetOnderhj zich gekozen t0t bisschop van Carthago. zoek van de Franschen reologen Galbdry en
M%1moesthj dewjknemennaardewoesttln, Damo'
tr (1853) is het elland eerst na het
om aan de vervolgingen onder keizer Deâ'tts midden van hetTertiairetjdperk uitdeg01te Ontkomen, doch 00k van dââr zond hj ven opgerezen. Langs de noordkust t0t aan
brieven naar zjne gezaeente,oraerde orde hetlatergevormdeKarpasverrjsteen muuren de eendragt te handhaven.Gedurende de vormige kalksteenketen, die zich in den St.
Novatiaansche verdeeldheden schaarde hj zich Hilarion t0t 1000 Ned. elverheft.Evenwjaan de zjde der gematigden. Daar hj de dig aan dezen loopt in het zuiden de l1ooge
geldigheid van den doop der ketters bestreed, Olympus met hoogst bevallige dalen,prachwerdhj doorSt@han'
tts,bisschopvan Rome, tigewouden en domvolinige,gedurendeeenige
in den ban gedaan,doch op eene synode,in m aanden met sneeuw bedekte koepels. Van

256 te Carthago gehouden,stelde hj hetbe- zjnetoppen isdeeigenljkeOlympustTroöt
los,
ginsel op den voorgrond, dat de Paus wel oros-stauros,Xonte-croce)k000Ned.elhoog,

opvolger w as van Pdrus op den bisschops- de Adelphos, 650 Ned.el, en de Machairas
zetel te Rome, doch dat hem des:vege geen bjna 1500 Ned.elq- hetbestaatgrootenregterljk gezag Overandere bisschoppen k0n deels uit ophieten serpentjn.Naastdepluworden toegekend.Ten tjdevan keizerVale- tonische gesteenten vindt men?als naar ge-

rit
zzl'
l
f,
s werd hj naarCuruba,12uren gaans
van Carthagoverbannen;daarhj echternaar
zjnegemeenteterugkeerdeom erteprediken,
wexd hj erin hechtenisgenomen en op den
14den September 258 Onthoofd.Zoowelzjn
marteldood,alszjne ongemeenegeschiktheid

woonte, vervormde gesteenten, en hierbj
heeftmen jzex,mangaan,kiezelaarde,magnésia enz. Tllsschen genoemde 2 bergketens
strekt de vlakte van M essaria zich uit, waar
de Potam os Of Pedikost die aan denvoetvan

nOlppptlsOntspringt,doorheenkronkelt.Het
f)m de Kerk te besturen,en de vroomheid, de
klimaatlserzachtengezond,de bodem vruchtdie ons uit zjn 83 brieven en zjneoverige baar,doeh met debouwvallen van voormalige
geschriften tegemoet ademt,hebben hem met grootheid bedekt. Aardbevingen, oorlogen

roem gekroond. Die brieven zjn onderden besmetteljke ziekten en de heerschappj der,

titel ropus epistolarum''in 1471 te Rome en
te Venetië in het licht verschenen, en uitgaven zjner gezamenljke werken werdellbezorgd door Erasmlts(1520),Graerins(1544),

Turken hebbenzamengespannen,om heteiland
teOntvolken.H etaantalinw oners,indemiddeleeuwen 1 millioen bedragende,ist0t 200000

Cypmpedlum L.ofVenwssel
toenisdenaam
van een plantengeslachtuitdefamiliederOrchideën of Standelkruiden.Hetonderscheidtzich
dooxeen bloemdek m et4 smalle,uitgespreide

Kerk behoort. De aartsbisschop van Cyprus

gedaald, van welke slechts '/sde (
1e Mohamenz.De rEpistolae''zjn eene hoofdbron voor medaansche godsdienst beljdt, terwjl omdekerkqeschisdenisvan dien tjd.
streeks de helft t0t de Grieksch K atholieke
is er het Onafhankeljk opperhoofd dezer geloovigen.Men bezigteralgemeendeGrieksche
taal. De inwonerswjden er zich vooralaan

slippen eneengroot?btlikig,ongesyoordlipje. den landbouw , die er intusschen in zeer
D aartoe behooren onderscheidene slerplanten, achterljlken toestand vel-keert, en het land
zooalsC.insiyne W all.metzeerfraaje,groote levert er katoen)hennep,alizari(eenesoort
en duurzam e bloem en,van welke de bladeren van meekrap),oliezaad,tabak?Oljven,ztlivan buiten zachtbehaard,bleek-groen,stomp, deljke vrt
lchten,St.Jansbrood en specerjen.
geribd en gestreepty aan den rand gegolfd, Ceder- en pjnboomen, cypressen en eikell
van binnen vuil-brm llachtig en aan de basis verschaFen er uitmuntend timmerhout,doch
roodachtig bruin gevlektzjn,

C.venltst'
tt
m

devee-,zjde-en bjenteeltzjnervanweinig

<cJJ.,desyeljksmetgroote,sehoonebloemen belang.N0g altjdzjllde wjnen van Cyprus
m et eene elronde,spitse,w itengroengeribde

zeer gezocht, vooral die der Commaudel-ia.

lip, - en in de Duitsche bosschen vindt
me
n C. ealeeolss ofllet rrouwensehoent
jemet
bruinroode bloemdekslippen en eene gele lip.
Cyprus, in het oud-Griekseh Kypros en
in hetnieuw-Grieksch Kypro,een dergrnotste

Aa
anke
j
aanv
rwo
rdl
ejnk zjn zj rflot
l,(
1otr
h na 5pf6
zjbleekervan kleur.Eénesoort
echter,dezoetemuscaat,isin deeersteJaren
wit? en wordt later l*o()d en zoo (lik als
stroop. Melz bewaart Z0 l11 ltttlcren zakken,

eilanden in hetoosteljk gedeelte der Xiddel- die md pek digtgemaaktzjn,zoodatztjeerst
landsche Zee tusschen de CilicischetPamphi- na langen tjd opht
luden naar pek t(àliekel).
lische, Egyptische en Syrische Zeeèn
',tegenNaar den vasten w al vel-voert,m en ze i11
ovex de kusten vau Cilicië en Syrië gelegen, vaten,doch nzen dilwntze sllotadig op Eessellell
beslaat eene Oppervlakte van 173 D geogr. a,
f te tappen. llet eilalltl is tael)tlonlllin vall
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de Porte en in 3 districten verdeeld;zjne tempelvan Kera (Jun0)teOljmpia nedergehoofdstad isNicosia(Lelcosia,inhetTurkseh legd.Zj bevond erzich n0g m de 2deeeuw
Lefkosja)met 15000 inwonersqvoortsheeft na Chr.en was een sierljk kunstwerk,bemen aan de kustde steden Larnaka en Famagoesta.
Volgens de vermelding del'sage en dergeschiedenis mogt Cyprus weleer roem dragen
op de steden Paphos,Amathusia en Salamis,

dekt met in cederhout gesnedene en uitivoor
en goud vervaardigde beelden.

Cyr (Louis,graafGouvion Saint-),maaxschalk van Frankrjk,werd geboren te Toul
in 1764, legde zich aanvankeljk t0e op het

a'
lsmedeopdenbergOlympus(zieonderdezen miniatuumschilderen, begaf zich vervolgens
naam)meteen prachtigen tempelvan Venus. naax Rome, om zich als kunstenaar te volVolgens sommigen is deze aan het strand maken,doch tradbj hetbegin derOmwenvan Citherê, volgens anderen aan dat van teling in Fransche dienst.Spoedig klom hj
Cypxus uit het schuim der zee geboren,wes- op en was reeds in 1793 brigade-generaalen
halve zj 00k debjnamen droegvan Cypris in 1795 divisie-generaal btJ
- het Rjn- en
en Cypria.De bodem van heteiland leverde Moezel-leger.In 1795 diende hj OnderM a8weleer tarwe,wjn,vjgen, honig enz.,
slna in ltalië en dempte in 1798 een opstand
voorts edelgesteenten en koper,en men V0r- te Rgme.W élzag hj zich in 1799 genoodvaardigde eruitmuntend tafellinnen en fraatje zaakt,zjnebetrekkingnederteleggen,doch
tapjten. Men zegt) dat de eerste bew oners weldra steldeNapoleon I hem wederaan het
aldaax Phoenidërs waren,waarbj zich later hoofd van eene dwisie,eerst in Italië, latex
na den Tyolaanschen oorlog - Grieken in Duitschland, en benoemde hem in 1801
en vervolgens Egyptenaren voegden.Boven- t0tstaatsraad in Spanje!in 1803t0tgeneraal
genoemde en andere steden vormden er eerst en chefvan het occupatle-leger te Napels,in
onderafzonderljkevorstenonafhankeljkesta- 1804 t0t bevelhebber der kurassiel-s en in
ten,enAmasiswasOmstreekshetjaar50vôôz' 1805 t0t groot-oëcier van het Legioen van
Chx.de eerste,die hetgeheele eiland aan de Eer. Hj commandeerde ûnder Mtuslna in
heerschappj van Egypte onderwierp,terwjl Italië, bestuurde de belegering van Venetië,
het'/veeuw latertegeljk metlaatstgenoemd sloeg den Oostenrjkschen generaalJelltujisJ'

land door Cambyses aan Perzië werd toegevoegd. De pogingen der loniërsen later die
van Paltsanias en Cimon,om heteilandaanhet
gezag der Perzen te ontrukken,leden schipbreuk. Het verviel echter na den slag

later den prins de APAJ,
S,bezette in 1806
Napels,woonde de veldtogten in Pruissenen
0n

Polen bj,wasin 1807gouverneur van W ar-

schau,commandeerde in 1808 het 7dearméecorps in Catalonië,behaalde de overwinning
btj lssus (332 vôôr Chr.)aan Aleœander de in onderscheidene gevechten, doch moest
Groote,ennazjndoodaanPtolemaeus,koning wegens de min-voorspoedige belegering van
van Egypte.Het bleefin de handen vanhem Gerona zjn commando neerleggen.Eerstde
en van zjneopvolgers,totdathetin 58vöör togt naar Rllsland in 1812 l'iep hem weder
Chr. door de Romeinen veroverd werd. Na onder de wapens.Hj streed aan hethoofd
de scheuring van het Romeinsche rjk ver- van het 9de armee-corps tegen W itt-qenstein
bleef het aan het oosteljk gedeelte en aan de Diinaenonderscheiddezich bjPoloczk,

ontving een stadhouder van Keizerljken zoodat hi
j totmaarschalk van Fxankrjk bebloede t0t gebieder. Onder Comnenus I ver- noemd werd. Na den terugtogt organiseerde
kreeg hetzjneonafhankeljkheid,en dena- hj gedurende den wapenstilstand het 14de
komelingen van dezen bekleedden er den arme'e-corps en droeg a1sbevelhebberdaarvan
troon,totdatkoning m ch'amd I vanEngeland niet weinig bj totdeoverwinning bj Dreshetin leen gafaan Ln lynan.Na het uitster- den,werd er youverneur, capi
tuleexde met
venvanhetgeslachtvan dezen,maakteJacoblut de bezetting dlex stad en stelde daarbj t0t
een natuurljke afstammeling daarvan, zich voorwu rden,dathjnaaxFrankrjkmogtterugmeestervanhetbewind.ZjnegemalinCatarina keeren,dochwerdmetzjnestrjdmakkersgeCornaro regeerde er na zjn overljden ten vankeljknaarHongargegebragt,omdatSchwarbehoeve van haren mindexjarigen zoon,doch zesùer.t/diecapitulatienietw ilde erkennen.Na
stond in 1489 het eiland af aan de Vene- den va1van NapoleonginghjnaarPartjs,waar
tianen. D eze hielden er zich staande t0t hj zich t0t pair van Frankrjk en t0t comin 1571, toen de Turken na een dapperen mandeurderordevan den HeiligenLodewtjk
tegenstand van M arco H PJtIAIiO Brayadino,die zag benoemd.Vruchteloos waren zi
jne pogingedurende11m aandenFam agoestaverdedigde, gen) om bj den terugkeer van Napoleon het
hetgeheeleeilandveroverden en metTurkje garnizoen te Orléans trouw te doenbljven
vereenigden. ln Julj 1832 overmeesterde aan denKoning,hjzelfontkwam ternaauwerM eltemed-uili heteiland,doch in 1840 keerde nood aan de woede dersoldaten.Nadetweede
Restauratie werd hj ministel'van O01'l0g,
hett0tTurkjeterug.
Cypselus, in het Grieksch Kypselosteen daarna staatsraadt in 1815 gouverneur van
vorst van Corinthe,werd omstreekshetjaar Straatsburg, in 1816 grootkruisder orde van
660vôôrChr.alskinddoorzjnemoederineene den Heiligen Lodewjk,in 1817 ministervan
kastverborgen en alzoo aan den bloeddorst Marine, en kort daarna weder minister van
der Baeeltoden Ontrukt.Die kastdiende aan- 00rl0g. Daar hj de wjziging der kieswet
vankeljk t0thetbewaxenvankostbaarheden afkeurde, nam hj in 1819 ztjn ontslag en
en wert
l later, t0t eene gedachtenis aan de overleed in 1830 op de Hyèrische eilanden,
merkwaardige l'edding van dien m an,in den waal'11j t0t herstel zjner gezondheid vtn'-
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toefde. Hj schreef,behalve Matériaux Pour een grooten schat van merkwaardige overservir à l'
histoire de la gllorre d'Espagne bljfselen der oudheid.
(1821)' de zeer belangrjke rMémoires du
De hoofdstad deslands was Cyrlne,in het
Marêchal de St.Cyr'' nameljk rM.sur1es Grieksch Kyrene tDol*
isch Kyranaj,gelegen
campagnes des armées du Rhin et de Rhin aan dewaterbron Kyra,thansAim-esj-shedah
et X oselle (1829,4 dln)'', en ?M.your ofEetlwigebron.Zj 1ag Op eenehoogvlakte
servirà,l'
histoire militaire sousle Dlrectolre , 4 uur gaans van de kusttusschen 2 bergtop-

le Consulatetl'Empire(1831,4 dln)''.
pen,van welke de oosteljke waarschjnljk
Cyr (St.
)isdenaam van een dorp envan de aerôpolis torschte. Aan de noordeljke

een kasteel te Versailles,waarmevrouw de helling Ya13 den ander ontsprong de reeds
M aintelton een kloosterstichttemeteenekost- genoemdebron,waarbj zich een tempelvan
schoolv00r250 adelljkeJonkvrotlwen.Napo- Apollo verhief, en wat verder westwaarts
leon 1 veranderde haar in eene inrigting voor waseenschouwbug i
ntlerotsenuitgehouwen.
400 zonen van voorhetvaderlandgesneuvelde Voortsbljkthetultde trotsche bouwvallen,
oëcieren, welke later naar La Flêche ver- datde stad weleer in het bezitw as van eel)
plaatstis.
groot aantal prachtige tempels en andere
Cyrenaxca, in het Grieksch Kyrenaike! openbare gebouwen.O0k werd dewetenschap

was een belangrjk Noord-Afrikaansch land- er jverig beoefend,want zj wasdevader-

schap,door Grieken bew oond en op dehoog- stad van Arlsti
pp'
ts Annlceris en Carnéades,
vlakte van Barea gelegen.De Grieksche k0- van den dichter Calllmaehns en van den glklonie werd er Omstreeks hetJaar 631 vöör leerden Eeatôstlteîtes.
Chr., op bevel van het orakel van Delphi,
Cyrilla L.,is de naam van een ylantendoor inwonersvan het eiland Thera en door geslacht, uit de familie der Saxifragèen;lzet
eenigeSpartanen onderaanvoering vanBatt'
t
bs ondel-scheidt zicll dool- een s-spletigen kelk,
gesticht.Het landschap ontleende zjn naam dool-uitgespreide bloemkroonbladen,dool-een
aandestadCyrênqterwjlervoortsnog4andere z-lobbigen stempelen (1001*eene besvormige)
Grieksche steden verrezen weshalve datge- z-zadige,z-kleppige zaaddoos.H etom vateen
west 0ok wel Pentâpolis(Vjfstad)genoemd aantalsierplanten ,en de meestbekende som't
wcrd.D enakomelingenvan.ftz//fztvhaddenerals van dezeis C.ctvollpit
/z
lt
zM ich.(C.racemiiora,
vorsten een beperktgezag,enonderArcesilams L.
) die een paar Ned. el hoog wordt.Zj
III vexviel het aan de Perzen.Omstreeks het draagt lancetvornlige: gaafrandige, onbe-

jaar440 vöörChr.werderderepublikeinsche haarde, afwisselende bladeren en sierljke

xegexingsvorm ingevoerd, en handel,scheep- witte,in neêl'hangendt trossen gexangsthikte
vaart, kunst en wetenschap bloeiden er 0n- bloemen.Men moet haar Op eenevorstvrjje
gemeen. W eldra echter ontstond er verdeeld- plaats door den winter brengen.
heid,en tyrannen m aakten zich meester van
Cyrillus. Olzder dezen naam vermeldell

de heerschappj.Na den dood van Aleœander wj:

de G-OJ: werd het veroverd doorPtolomaelu
Zlo/ en l)tjEgypte gevoegd) en het bleef
onder den schepter der Ptoleç.taenssen totdat
Apion,een onechte zoon van P tolemaeîu Vll
Physcon, hetin 96 vöör Chr.aan de (Romei-

Cyrill'
tbs,eigenltjk Consfantinlts,denapostel
der Slawen.Hj werdgeborenteThessalonïca

nen naliet,die heteerst onafhankeljk verklaardentmaar het 30 jaarlatermetCreta

omstreeks hetJaar 820 en studeerde te C0nstantinopel, waar hj door zjne uitgebreide
kennisden naam van'
tv'
jsyeerverwierf.Do01'
den jver des geloofs ontgloeid,deed h!jat2
stand vandewereld,omhelsdedengeesteljken
stand,en begaf zich met zjn broeder M etlto#ï'
!
4.
ç naar de woestjn, om zich tOt llet be-

overvloed van kosteljke vruchten.

den Khan, t0t het Christeljk geloof.Later

wtzï.
sc/z: '
tvl
jsbegeerte, wier aanhangers 0ok
Hedonieigenaamdwerden,Omdatzjhunnelusten opvolgden;die secte isin380doorAristipp..
: aldaar gesticht.Zj stond tegenoverdie

Boris,vorst der.Boelgaren (860).Na dlen tjd
strekte zjn zendingswerk zicll uit t0t de
Slawen in Pannonië, erlhetstt
hi
jnt,dathj
van plan was,eene onafhankeljkeSlawischl)

tot een Romeinsch w ingew est vereenigden.
Later werd CyrenaïcadoorBarbaarschehorden
uitdesinnenlanden van Afrika geteisterd,en keeringswerk onder de M oham medanen voor
in de 7deeet
lw onzerJaartellingvoltooidende te bereiden. Op last'van keizer .VCCAJ>'JTff
Saracénen het werk der verwoesting. De ging hj als priester naar de Chazaren aall
gxond leverde erin de dagen der oudheideen de Caspische Zee en bragt er vclen, zelfs

Het land wasvôör Chr.de zetel der Cyre- werd hj metzjn broeder af
gevaardiyd naar

.

der Cynici, bloeide omstreeks eene eeuw Kerk te sti
chten. D00r de overzettinj des
in en buiten Griekenland,enwerdtoendoordie Bjbels in het Slawisdl en doorde ultgave
derEpic- istenverdrongen.Zjversmaaddealle van andere godsdienstige geschriften in die
bespiegeling en bepaalde zich t0thettastbare taal schiep hj ereene nationaleletterkunde,
en zinneljke,zoodat zj tevcns tot atheïs- en in 868 vertoefden de 2 broedersaan het
m us verviel. T0t de meestberoem de volge- h0f van den Slawischen vorstRastislœt
r,die

lingen van Aristl
k
pp'
u behoorden, behalve volgenssommigeninAforaviëheerschte,ttlrwjl
l
zjne dochterArete,zjn kleinzqonArisiipp'
tts volyens andelen Cyrillnsdegrenzen van dit
r efrtltNtfccfzr.
ç, Antipater, A nnz'c:rï.s, Tlteodo'
gebled niet overschlvden heeft. O0k de vem
'rfx.
sen H eyhias.Voorts was Cyrenaï
'ca t0tin melding, dat (
loor hem het Christendom in
tle 5deeeuw na Chr.de hoofdzetelderGnos- Bohemen gebragt is e11 de heilige Lsdmilla
.

fische Ypjsgeeren.Het geheelegewestbevat van zjne hand den t
loop ontvangen heeft,

CYRILLITS- CYRITS.

schjnteenelegendetewezen,diegt
,en geloot' hem alseen mal'
telaal'enheilige.Hj gafaan-

verdient.T0t herstellinq van den otlden bis- leiding t0t den m oord van H ypathia,de geschopszetel in Pannonlë begaven zich de leerde dochter van den w iskunstenaar Tlteon,
broeders naar Rome,waar Cyrill'us den 14den daar zj floorden roem,dien haaronderwjs
Februarj 869 in een kloosterstierf,terwjl verwierf, den najvervan Cyrillltshad opgeMetltodiltst0t aartsbisschop van Pannonië ge- wekt.00k wexkte hj mede op hetConcilie
wjd w erd en kortdaarna valzpaus Joltannes van 403 uzet zjn 00m t0t de veroordeeling
VIII verlof ontving om bj de kerkdienst van Chrlsôstomns.Den nieuwen patri
archvan

Slawische taal te gellruiken. .M ethodi'lbs
begaf zich naar ziJ-ll bisdom , kwam er in
tweespalt metdeh vorst Sratoplnkenmetzjn
suFragaan, en overleed volgells de Pannonische legende den 16den April 885.Na zjn
dood werden
Slawische priesters door de
D uitschers en H ongaren verjaagd. ln 1864
is in Bohem en en M oravië hetlooo-jarig gedenkfeest van de stichting van het Slawisch

Constantlnokel,Nestoriltstlegde hj 12herroepilzgs-formulleren voor en eischte van hem ,
dat hj die zotlonderteekenen.Beider strjd,

Christendom plegtigpevierd.

tiochiaendeSyrischebisschogpenaangekomen

die vooral de aanbidding van M aria betrof,

waarvan Cyrill'
l
bseen jverig vooxstanderwas,
alsmede de vereeniging der beide naturen in

Cltristlts: zou op Jzet Coneilie te Ephese in

431 besl1st worden.Cyrillns Opende deverga(lering voordat de patriarch Joltannesvan An-

CyrillnsAiJZ.
t?.
:t
IJZ/ZZIZJJZI'
II.
:ofCyrill'
lts'
t
ic
zw Je- waren. Hoewel Nestorl'tbs welgerde,mannen,

z'
çfq
stz/ezzà, een beroemd kerkvader. Hj was diezjnevjanden waren,alsbevoegderegtel*
s
geboren te Jerusalem omstreeks llet jaar te erkennen, hoewel64 bisschoppen zich
315 na Chr., werd in 335 diaconus,in llet aan zjne zjde sehaarden en de Keizerljke
volgende jaar priester,en na den dood van Commissaris een uitstel van 4 dagen eischte,
den heiligen Maœiml
bs bisschop in zjne ge- werd eerstgenoemtle totll veroordeeld. Toen
boorteplaats(315). In den Arlaanschen strjd echter kortdaarna de patriarcllvan Antiochïa
trok hj partj voor de Semi-Ariaansche lig- versclleen hield ook dez:met50 bisschoppen
ting,doch geraakte hierover in hevigen twist

eene synode,w aarop Cyrlll'
l
tsveroordeeldwerd

met zjn Ariaanschen metropolitaan,Aeaci'
l
bs als 0011 monster, t0t verderf voor de Kerk

van Caesaréa.Een concilie?aldaarterplaaise geboren. ln weerw il van de tusschenkom st

gehouden,ontzettehem van zjn ambt,maar van keizer Tlteodoslltsbleef de strjd tusschen
de Kexkvergadering te Seleucia hersteldehem

in zjne betrekkiny en verjoeg zjn opvolger.
Toch slaagde AeaeI'tbs er in,henl in lletv0lgende Jaar nogmaals van zjne waardigheid
te berooven,en nadat keizer Constantin'
l
ts bj
het t.anvaaxden zjner regêring hel
u teruggeroepen had,werd hj ten derden maleverwjderd door keizer Vqlens. Eerstna den dood

die2.mannen - den patriarcy en Cyrillwsnog 3 jaar aanhoudenjtotdateerstgenoemde
de afzetting van Nestorinsyoedkeurde en de

andere eene geloofsbeljdenls onderteekende,
diede strjdigheden bedekte maarnietophief.
Cyrill'
ts overleed in 444.Zjn gevoelen,te
Chalcedon gewjzigd,behield de overhand in
de llerk!en deze nam hem op onder de hei-

van dezen keerde hj naar Jerusalem teruy. ligen. Zlne werken zjn door A ubert in 7
Hj nam deel aan het concilie teConstantlnopel (381),waar de gestrenge aanhangers
van Athanasilts zich metde gematigdepartj
verzoenden. Van hem zjn 23 katechesen 0t'
leerredenen bewaard gebleven, doch van de
5 meestberoemde is de echtheid zeer twjfelachtig.De taaldier sttlltken isgezwollen,en

deelen uitgegeven (1638).

Cyrtanthus Ait. is (
1t
) naam van et
ul
plantengesladztuitdetàmiliederAmaryllideën;
het onderscheidt zich dtlol- een buis-knodsvomnig bloemdek met een G-spletigen rand,

in de buisbevestigde en naarelkandertoeyebogene meeldraden en met een los vlles

de daarin vervatte denltbeelden zjn vervan omgeven zaad.HetOmvatfraajebolgewassen)
helder.l1j overleed in 386.
die aan de Kaap groejen. Hiertoe behoort
Cyrill'ttsxd./dztzpWg-fp'lr,ofCyrill'asranxl./ztzp- C.anyust
ifoli'
tbsxl.
if.metljnvormige,smalle,
drla, desgeljks een kerkvader.Hj werd op- stom pe,eenigzinsgootvomuige,slappebladeren,
en eenbloemscherm met4prachtige,gesteelde,
neêrhangende,rolronde?seharlakenroodebloevan Nitria,waarhj Onderwjsontvingvanden men, voorts C.obltln'lts x1,CJ.,de grootste
abt Rerapion. In 412 werd hj (
le opvolyar en prachtigste sport van tlit geslacht, met
van yenoemden 00m ,en hj onderscheidde groote roode ()fgeelachtig-xoode bloemen.

gev
Al
oedbjztjn oom Tltelkhil'
l
ts:patriarchval
z
exandria en toefde 5 Jaar in de kloosters
zich ln zjne betrekking dool'blinden jveren

Cyrus, in het Griekst!h Kyros, in het
teugelloozen hartstogt.Om de lsraëlietcn te oud-perzisch Koeroesen in den BjbelKoresj
straffen, die in een Oproer het bloed van gewoonli
jk de 0z441:*
6genaamd,wasdestichChristenen lladden doen vloejen,Overvielhj ter van llet oud-perzistshe rjk.11j behoorde
hen aan het hoof'
d van het opgewonden tothet vorstenhuis der Aekaemenieden en w as
graauw , vernielde hunno woningon tln ver- dë zr
lpl)van Camby.
bes?ts
ttlaaanzittnljk inwodrcef hen uit de stad. Toell de pretbetvan ner van Perzië,een let,
lllnan vanhetMêdische

Egypte hierover klaagde,werd hj op straat rjk,elzvolgensdesagegehuwdmetM andane,
door 500 m onnikken aangevallen. Een dier eelze tloe,
lltel-van den Alédischen koning Astym onnikken werd als belhamel gegrepen elz ayes. Toen deze gedurende de zwangerschap

doodgegeeseld: (
locll Cyrllllts deed z'
jn ljk ztiner dochterdrof
lmde,datuithaal-eenboom

in plegtigen optogt naar den dom brengen, ontsproot, die geheel Azië overschadtlwde,
gaf hem den naam van Tltaîlmasilts en prees gavellde droomuitleggershem te kennen)dat
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zjn kleinzoon hem onttroonen z0u,weshalve Cyrlts een groot leger,waarmede hj tegen
de Koning bevel gaf, om het kind terstond
na de geboorte te dooden. Het kind werd
echter gered door den minister Hdrpag'
tœ,
waarna het door een herder werd opgevoed.
Toen het later als knaap aan Astyages een
fler antwotn-d gaf erkendedezehem alszjn
kleinzoon, en d00< de wigchelaars gerust,

Artaœerœes oprukte, on& hem van den t'
roon
testooten.Laatstgenoemdetrokhem tegem oet,
en in de vlakte van Cunaxa vieleen beslissende veldslag voor,waarin Cyr'lbs sneuvelde

in een tweegevechtmetzjnbroeder,diehem

met een werpspiets doorboorde.Daarna was
het, dat Xenoph'on met 10000 man Grieksche

gesteld, zond hj hem naar zjne ouders in hlllytroepen den beroemden nrerugtogt(AnâAziëterug.- Nadendoodvan zjnvaderCam- baslsl''yolbïagt.
bysesgreep Cyru intusschenmetkrachtdeteu-

Cystldeèn is de naam van eene familie

Zee-leliën,t0t de klasse der Stekelhuidigylsvanhetbewind.Hjvernietigdedeleenhoo- de<
mgheid van zjn vaderland aan Médië en hj gen behoorend. Men vindt ze alleen in de
onderwierpzelfsditlaatstedoordeOverw inning

onderste overgangslagen Val het Silurische

bj PasargadaeopAstyages(558).Nadathjde stelsel. Zj hebben een blaasvormigen,uit

noordeljkeenOosteljkeyrenzenbevestigdhad, kalkplaten bestaanden kelk)een korten,d00rruktehj doorCappadocièvoorwaartstotLydië, gaans lederachtigen steel, om zich vast te
belastte zjn neefArsames- den grootvader hechten en Op de bovenste oppervlakte zeer

van den veel later levenden Darl'
tts - met gebrekkige armen,tusschen welke men steeds
hetregentschap in Perzië,en versloeg koning den mond en de achterste opening en soms
Croes'
us van Lydië bj Pteria (549),waarna 00k eene geslachtsopening aantreft.

hj door deverovering van SardesLydië0n- Cythére, zie onder Apltrodite en onder
derwierp aan zjne heerschappj.Voortsver- Cerkqo.
Cytineën is de naam van eene plantenoverdehj dekleineStaten langsdeAziatische
ktlst der Middellandsche Zee, en daar de
zelfstandigheid van Babylon een struikelblok

familie, welke t0t de woekerplanten behoort en zich onderscheidt door eene merk-

wasvool-deeenheid derOosteljkeen weste- waardige bewerktuiging.De stengelisd00rljke provinciën van zjn uitgestrektgebied, gaansenkelvoudig,vleezig,schubblgofbjkans
trok hj daartegen te velde, veroverde de naakt,en de bloemen zjn gewoonljk eindhooftlstad door de Eufraatafte dam men,ver- standig ot't0t hoofdjes ereenigd, diclinisch
nederde koning Nabonedus, en herschiep het

ot' tw eeslachtig. ln het eerste geval is de

land in een Perzisch wingewest.Om zjne manneljkebloem 4-t0ts-spletig,ofook wel
heerschappj in Phoenicië en Syrië tebevesti- een 3-spletig,in den knop dakpanvorm ig ge-

4
en,veroorloofdehjaan delsraëlietischebal- plooid bloemdek met zuilvorm ige,zam engellngen te Babylon den terugkeer naar hun groeide meeldraden, wier helmknopjes zich
lhet
vaderland.Tevenszorgdehjvooxdeinwendige buitenwaarts neigen naar de slippen va:
belangen des rjks,zoodatXenophonin zjne bloemdek De vrouweljke bloem is dan een
XCyropaedie''hem voorsteltals een voorbeeld

votp
l'alle regenten.Tochhadhj in hetlaatste
tjdperk van zjn bestutlr veelte strjden,vooral in het noorden en oosten des rjks
met deMassageten,aan deoverzjde van de

bovenstandig bloemdek met een 3-t0t s-spletigen zoom , een één-ofmeerhokkig vrucht-

beginsel en een stjl met onderscheidene

stempels. Deze familie telt slechts een 23-tal
soorten, die in het zuiden van Afrika en

Araxes gevestlgd en door koningin Tomyris Azië groejen.
bestum-d. Men vermeldt, dat Cyr'
tts in e'én
Cytinus L. is de naam van een plantendier gevechten gesneuveldis,endatdievorstin slachtuitde familie der Cytineën;hetonder-

zjn hoofd van het ligchaal
u scheidde en in scheidt zich dooreenhuizige bloem en meteen
een zak metbloed wierp,daarbjuitroepende: gekleuxd, buis-,klokvorm ig bloemdek m eteen
Vel'zadig u thans, tyran!''
Cyr'
us was 4-spletigen zoom (de manneljke bloemen met
gehuwd metCassandane,eene dochtervan den
Achaem eniede Pltarnaspes, en liet 2 zonen

eene zuil van m eeldraden en 8 tweehokkige

helmknopjes,- devrouweljkemet8krans-

achter?Cam*sesen Smerdis,benevenseeniye voxmig geplaatste stempels) en do0l- eene
dochters,.waarbj zich Atossa bevind, d1e 8-hokkige, lederachtige bes.D e eenige soort
eerstgehuwd was lnet Cambyses,daarna met

Psewdo-smerdis,en eindeljk metDarllts1.
Een andere Cyrus,gewoonljk de Jonyere
genaamd,dejongstezoon van Darl'
t
bsF'
PJA'
II,
:
(Ochus)en van Parysatis,wel'
d nietlang na
de troonsbeklimming van zjn vadergeboren
(424vöörChr.).ReedsOplGjarigenleef
tjdverkreeglljhetopperbewinf
linaldegewestenvan
Klein-Azië. Zjne heerschzucht ontwikkelde
zich vroegtjdig,el
z toen 11a den dtlt)d zjns
vaderszjn oudel
-e broeder Artaœerœes.
l.
fy?dlo
zt
?z?
koning werd, nam hj deel aan eene zamenzwering tegen dezen. Zjn toeleg kwam aan
het licht,doch zjn broeder schonk hem niet

is Hypocistis .L., eene woekerplant, die Op
de wortelsvan verschillende cystus-soorten in
het zuiden van Europa, in hetnoorden van
Afxika en in Klein-Azië groeit. Uit het sap
der geheele plant - volgensanderen uitdat
tler bessen vervaardigt men het ltypoeistis-

sap) eene zware, roodachtig-zwarte,taaje,
ondoorzigtige massa,w elke ln den vorm van
ronde koeken in den handel gebragt en in
hetzuiden van 0nsw erelddeeltegen lluikloop
enz.aaylgewend wordt.
Cytisus L. is de naanlvalleellplanten-

geslachtuit defal
uilie derPeuldragenden (Leguminosae); het onderscheidt zich dool-een

alleen vergilellis,maar verhieflleln tot stad- z-lippigen kelk, eene groote, eironde vlag?
hollder van Klllin-Azië.Niettemin verzallleltle eenstttmpelomvattendel)kieleneencveelzadigej
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platte peul. H et om vat boomen en heesters

doch hj regtvaardigdezit
sh in 1'
807tePetersmetgl'
oote,gele bloemen,diegedeelteljkals burg op ztllk eene uitstekendewjze,datde
sierplanten gekweektworden)gedeelteljktot Keizer hem t0t plaatsvervangel' benoemde
het verkrjgen van geneesmiddelen te pas van prins Czartoryski,curator van hetopenkomen.De meestbeltende soort is voorzeker
C. Iuabnrn'um L. Ot'de gotlden regen,die in
vele tuinen en parken van Midden-Europa te
vinden is, 3 t0t 5 Ned. el hoog wordt en
een overvloed van prachtige neêrhangende
bloem trossen draagt. H et zaad w ordt door
hoenders en faisanten gretig genuttigd,en het

baar onderwjsinhetwesteljk gouvernement.

ln die betrekkil
y bragt hj ulteigenemiddelen bjna 1 mlllioen gulden ten offer t0t

het stichten van ondersoheidene seholen,en

overleed te Dubno den 8sten Februarj 1813.
Zjne gezamenljkewerkenzjn in 1843- 1845
in 3 dln in hetlichtverschenen.Zjnbelanghoutiszeerhard,zoodathetgeljktOp jzer- rjkst boek handelt over t
le Poolsche en
en ebbenhouten tptvervaardigingvanmuziek- Litthauscho wetten.
instl-um enten enz.zeer gezocht ls.M en vindt
Czaekia Andr.isdenaam vaneenItlantenin Duitschland geheelebosschenvan datgewas. geslacht uit de familie der Asphodeleën;het
Men meent, dat het houtvan C.alpin'as L. onderscheidt zich door een G-bladig, ongen0g beter is.Voorts vermelden wj van de veer klokvormig bloem dek met benedenvele soorten n0g 0.gmrpltre'tbs s'cte., die m et waarts gebogene meeldraden,door een 3-l0bpurperroode bloemen prjkt,- en 0.Cajar, bigen stem pel en eene 3-hokkige, 6-kantige
die in oost-en W est-lndië groeiten eetbare zaaddoos met hoekige, zwarte zaden. De
eenige soortis 0.Liliastrltm Andr.,eeneovererwtjesoplevert.

Czaar of tzar beteekent in het Slawisch

bljvendeplant,diein Zwitserland en Oppem

koniny.Iwan 11 van Rusland aanvaardde in Italië tehuisbehoort,metljnvormigeblade1545 dezen titelin plaatsvan dienvan W eliki ren, eene bloem steng ter hoogte van 4 of 5

ffz/ïjtz'
:,ofyrootrorsqterwjlPeterdeGrootedien
Russen geven aan hunnegebiedersn0g altjd
gaarnedennaam van czaar.Zjnoemenvoorts
de gemalin van den czaar ezarewska en den
kroonprinsczarewits
j.
Czacki(Taddêus),eenberoemdPoolschlet.

in 1721 verving d00< den titel van keizer.De

Ned.palm en fraaje,lelievormige,sneetlw-

witte, in trosseu geplaatste bloemen.Deze

plant komt niet dlkwjls voor en vereischt
een vetten,losselzzandgrond.

Czajkowski (Michaël), een uitstekend

Poolseh novellist, w erd geboren in 1808 te

Helczyniec niet ver van Berditsjew in de

texkundige,werd geboren te Poryck in Volhy- Ukraine en ontving eene goede opvoeding.

nië den 28sten Augustus1765 enOntvingzjne Nadathj in 1831deelgenomen had aan den
opleiding bj een 0om teDantzig,daar zjn Opstand in de Ukraine,die doorzjn zwager
vade:' zich in Russische gevangenschap be- Karel Jbzt
ych bestuurd werd,nam hj de
vond. Koning Stanisla'
tts aI.'
?Z-//ZI.SJ'
If.
S benoemde wjk naarFrankrjk envestigdezichteParjs.
hem tOt 1id van de regtbank te MTarschau ln 1840 bezocllt htjltaliëen toefde eenigen
en droeg hem tevens den last op , om het tjd te Rome,en laterzond deFransche1
*egeheim arehiefder kroon in orde te brengen. géring hem naarConstantinopel,waarhjbj
Hierdoor kwam hj t0t eene naauwgezette de Porte grooten invloed verw ierf.D aarom
beoefening der geschiedenis van Polen.Daar drong Rusland aan op de verwjdering van
hj herhaaldeljk voorstellen deed t0tverbe- Czajkowski,enFrankrjk gafgehooraan dien
tering van den geldeljken toestand van den drang. Om eene verbanning uit Turkje te
Staat,werd hj in 1788 door den Rjksdag verhoeden,ging hj over t0t de Mohammebenoem d tot lid der Finaneiéle Comm issie. daansehegodsdienst (1851),nam er onder den
Om zich goed bekend te maken met de ge- naam van Radik-Efendidienst bj hetleger)
steldheid des lands en er de njverheid Op te en wasreeds in 1864 alspasja,aanvoerdervan
beuren, doorreisde htj de verschillende ge- 2 Turkstthe l'egimenten. Als novellenschrjver
westen en gafeenenaauwkeuriyekaartvan behoort hj t0t tle Ronzantisehe school:en
de rivierverbindingen in Polen ln hetlieht. van zgne geschriften noemen wj:rpowlészi
Ook washetzjne taak,als jverig voorstan- Kosaekie(Kosakkenverhalen,1837)''
,- m'
W erder derconstitutie van 3 M ei1791,om daar- nyhora (1838, 2 d1n)'', rlfirdzali(1841,
van verslag te geven aan den Senaat.lntus- 3(lln)'')- pukrainki(1841)'') en rstephan
schen liet hj debeoefeniug dergesehiedenis Czarnieeki (1842)''. Eene nieuwe,verbeterde
geenszinsvaren)m aar verzam eltle te Poryc,k uitgave dezerverhalen,gevoegd btJhetwerk
eeneaanzienljkeboekerj,en toen hem nade '
tDziwnezyciaPelakowiPolek (1864)'7,deed
tweede verdeeling van Polen zjne goederel) hj van 1862 t0t 1865 i1 9 dln inhetlicht
afhandig gemaakt werden, vestigde hj zich verschjllel
z.
alshoogleeraar te Krakau.Keizer PanlI gaf
Czarnieeki (Stephallus), eell bel-oemd
hem echterzjnebezittingenterug.Aankeizer Poolsch veldheer,geboren in 1599,tradreeds
Aleœander I deed hi
j den voorslag, 0111het vroeg in degelederen van hetPoolsehe leger,
zeer verwaarloosd onderwjsil
1de 0u(l-pool- trok bj het uitbarsten van hd Kozakkensche gewesten tevt
trbeteren;hjwasflorzaak Opl()ttl-ilz 1648 te velde,dotsh werd bj de
van de stichting van hetgymnasillm te Krze- llederlaag der Polen gevangen genomen,aan

miniec cn wert
l er diredeur. MTegens zjn
jverOm (
1ellnationalen geestbj dejeugdo))
te Brekken?w-erdhtivan Russiscllezjdeval)
verleiding der jongelingschap besthllldigd,

de Tartaren uitgeleverd en eerst 1la 2 Jaar
wpdtlr in vrjhoid gesteld. Aanstonds l-t
lkte
11j wttder tegttn t
1(!Ktlzakken op en bellaalde
lnlter dan el.
hllt! ovtkrw illllillg. 'F0011 i11 1655
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Karel Gf
xdftft
x
', koning van Zweden; een
-/
inval in Polen deed, snelde Czarnéeck% naar
Krakau, bezette het kasteel aldaar en bood
er dapper weêrstand, totdat gebrek aan levensm iddelen hem noodzaakte, om die stad

teontruimen.Deze veràediging echterschonk

Podolië,zag de kl-oon van Polen aan PoniaJtllcdlïtoegewezen,doch verkreeg daarentegen
in 1781 de betreltking van maarschalk van

hethooggeregtshot'val
zLitthauen.Hj onderscheidde zich in die betrekking dool.zjne

stiyte regtvaardigheit
l.Later trad hj in Oa-

aan de Polen nieuwen moed. Czarnieeki ver- liclë in Oostenrjksche diellst,nam deelaan
zamelde de legermagt en waagde het, de den Poolschen rjksdag van 1788 t0t1791en
Zweden aan te tasten.Na den l'ampspoedigen aan de pogingen van den Poolschen adelom

slag bj W arkchau (1656)zette l1j met5000 de onafhankeljkheid des landsteherwinl
zen,
Tartaren den oorlog voort en bragtden ver- bejverde zich te vergeefs, om den Keurdreven Koning in Polen terug.Ntlwerd hj, vorst van Saksen t0t het aanvaarden der
t0t ondersteuning van koning Frederik 1II Poolschekroon en den Keizervan Oostenrjk
naar Denemarken gezonden en onderscheidde

t0t tusschenkomst te bewegen, en verliet

zich roemrjk bj deveroveringvan heteiland daarnahetstaatstooneel.Hoewelhj zich met
Alsen.Toell voorts zjn vaderlant
l meteen den opstand van 1794 niet had ingelaten,
inval der Russen bedreigd werd,spoeddehj werden zjne beide zonen alsgjzelaarsnaar
zich naar Litthauën,verbond erzich metden
hetman Sapillta, versloeg den Russischen

Petersbtlrggebragt.KeizerAleœanderbenoemde
hem echter t0tministeren lietzich door hem

veldheer Cl
towanski bj Polonka, en bragt
daarna Dol
qoroekiaan deDnièpreene nederlaag toe.Hlerop volgde in 1665 de vrede,en
de dappere veldheer werd door zjn Koning
vOrsteljk beloond.'
W eldra riep een nieuwe
oorlog met Rusland hem wederom ten strljd.
Vergezeld door slechts 13 rt
liter: deed hj

t0t toegevendheid jegens de Polen bewegen.

een togt door de Steppen t0t aan de Krim
t0e, om de Tartaren t0t Ondersteuning Op te

VoortsverhiefNapoleon Ihem t0tmaarschalk

van den Dtlitschen Rjksdag,en hj bragtde

confederatie van 1812 totstand. Op hetC0n-

grès te W eenen werkte zjn invloed gunstig
op zjn vaderland.Daarna werd hj senator
palatinus,begafzich naarzjnegoederen,en
overleed den 22sten Maart 1823 te Sieniawa

in Galicië.- Zjne gemalin Isabella Fprfffwekken.Hj overleed echtertemidden zjner nata,yravin ron F/-z/
z1.
t
?,geboren te$Var-

jverige yogingen t0t redding desvaderlands schau ln 1743,is bekend wegenshareschoonin 1665 ln het dorp Sokolowko in Volhynië. heid, wegens de gaven van haren geesten
De roem van onverschrokkenheid '
en volhar- wegens hare vaderlandsliefde. Na den dood

dingbleefmetzjnenagedachtenisverbonden.
Czartoryski-sanguszko is de naam
van eeneaanzienljkePoolschefàmilieuithet
geslacht der Jayellonen; zj stamt af van
KoyyWl, die t
len naam van Constantyn pf
Cas%mir droeg en in 1390 in den slag bj
Avilna snetlvelde, noem de zich in de lide
eeuw Czartoryski naar het stadje Czartorysk
en werd in den Dtzitsehen rjksgravenstand
opgenomen. Een Jongere tak, CzartoryskéKlewan,isin demanneljke ljn in 1810 uitgestorven. T0t de merkwaardige leden dier
f'
am ilie behooren:
M ia allX'
rdtfero Czartolyski, geboren om -

van haren gemaalbewoonde zijhetprachtig
kasteelPtllawy,waarzjvolksscholen,fabrieken enz. stichtte en merkwaardige Poolsehe
oudheden verzamelde.Get
lurende den Opstand
van 1830'was dit slot een hospitaalvoor de

gewonden en een toevlugtsoord voordevrj

heidsmanuen. Na den ram pspoedigen aioop

der omwenteling begafzj zich naar W ysot!k
in Galiciëelzoverleedaldaar den 17dcnJunj
1835.Zj leverde onderscheidene geschriften

in hetPoolsch,e1zhare dochter M arla Anna,
geboren den 15den Maart 1768, huwde in
1784 m ethertog Imdwi.qron TF'
'?7rfdwzùer.t?,van

wien zj in 1792 scheidde. Zj overleed ttl
streeks het Jaar 1695. Hj was eerstOnder- Parjs den zlsten Octobel-1854,den uitmull
kanselier,daarnagroot-kanseliervanLitthauen. tenden Poplschen roman rAlalvina (1818)''
Gednrende de oorlogen tusschen Xusland en

nalatende.

Adam Geory, prins Cztwloryski, oudste
Polen schaarde hj zich aan de Russische
zjde,droeg nietweinig bjt0tde eel'
stever- zoon van Adam CtTqs'lzzlsr, gebor'zn den 14den
deeling van Polen,doch schonk aan alzjne Januarj 1770.Vöôr de uitbarsting van den
onderdanen de vrjheid.Hjoverleedden13den opstand in 1830 was hj Poolsch Senator,
Augusttls 1775.

MToiwode?Russisch opperkamûrheer enlid van

Aljg'
ust Aleœander Oztv/pryy/
:,eelljolzgertl
broeder van den voorgaande. Deze zond na
den dood van koningA'
l
t
gltst'
ltsfTf,(in 1763)
zjn neefstanislayszlo
t
/zlt
vf'
ll.
:Ponotowskinaar

den Russlsehen Rjksraad, alsmederaad van
administratie van het kol
zingrjk Polen.Na
eene zorgvuldige voorbereiding stlldeerde 1l!
j
te Edinburg en te Londen,waarna hj zit'
ll
in den vrjheidsoorlog onder Kosclluko door
zjnedapperheidOndel'scheidde.Nadeverdeeling van Polen in 1795 werd 1zj op lastvan
Catltarina 11nletzjn broeder Constanti
jnals
gjzelaar naar Petersburg gebragt, e1z hij

Petersburg, om door bemiddeling van dezen

voor zich zelven of vool*zjn zoon den ont-

ruimden troon te verw erven. D e bemiddelaar
verkreeg echter de krooll voor zicllzelven,
en hierdoorOntstond tusschelzde Czartoryski's

en Pon'
iatowskibs eene geweldige vjandschap. was eerlang c1e vriend van grootvorst AleœHj overleed te MFarschau den 4denApril1782. ander en gezant aan llet hot'valzSardinië.
A dam Ctuïzzli'
r Czartoryski, een zoon van

Nadat Aleieander den troon beklomnlen had,

den voprgaande. Hj was geboren teDantzig benoemde hj hem tpt minister van Buitellden lsten D ecember 1731)werd generaal van

landsche ZalIen en tot ellratoroveralle inrig-
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tingen van onderwjs in Polen.Den llden Groeltolskq, doch overleden te Algiers den
April 1805 onderteekende hj in naam van 14den November 1865, en daarnadoorzjn
Rusland het verbond met Groot-Brittanje. tweeden zoo1 Ladislaw ,geborenden3denJultj
Daarna nam hj zjn ontslag, doch bevond 1828 en gehuwclmet princes Mavia A mparo,
zich bj den slag van Austerlitz wederaa'
n eene dochter van Maro O#r':/1l koningin
de zjdedesKeizers.Laterechterverwjderde van Spanje.Zjne echtgenoote overleed den

hj zichvan hetstaatstooneelenwoondeslechts 19den Augustus 1864, en hj heeftden 15den
zelden de zittinqen van den staatsraad bj, Januarj 1872 een tweede huweljk gesloten
terwjlhetgedurlg bleek,datzjneingenomen- met prinses Marywerite al.#/llï#d Marie rti'z
heid met Rusland zich nietverderuitstrekte Orllans,gebolen den 16den Februaxj 1846,
dan t0t den Czaar.Gedureude den Oorlogvan

eene dochter van den hertog nan Nezzlp?zr'
:.

Czaslaw Of Czaslawa is de hoofdstad van
1812 bevond hj zich wederaan de zjdevan
Aleœander en vergezelde dezen naar Parjs. een evenzoo genoemd Bohaem sch district,dat
Nietteminwerd ZzionezekstadhoudervanPolen op 713/.EImjlin19steden,35vlekkenen1015
en Czartoryski lid,van den raad van admini- l
dorpen ruim 350000 inwonerstell.Zjzelve
stratie,waarna,hj in hethuweljk trad met igt 10 geogr.mjlten oosten van Praag en
dejeugdige enbegaafdeprinsesAnna&J.
pCJA.. heeft mlim 5000 ingezetenen.Zj hadin den
Alslidvan den Senaatwoondehj deneersten Dertigjarigen 0orlogveelteljden,eninhare
Rjksdag bj en sprakmetvrjmoedigheidover nabjheid behaalde Frederik 11 van Pruissen
het wenscheljke van constitutionéleinstellin- den lidenMei1742eenebelangrjkeOverwingen,dochzjnehoopopietsdergeljksverdween ning.
weldra in rook.Erw erden OmtrentdeinrigtinCzecll(Franz Hermann),eenpriestervan
gen van onderwjs,waarvan hj ctlratorwas, de orde der Piaristen,werd geboren te Aliinonderzoekingen verordend van zoo hateljken (
lhengrëtz in Bohemen op den zostenSeytemaard, dat hj zjne betrekking a1s curator ber 1788: voegde zich in 1808 te Lelpnik
nederlegdet waarna hj zich op het kasteel in Moravlë bj qenoemde orde,werd leeraar
Pulawy aan de wetenschap wjdde. Na het aan het gymnaslum te Nikolsburg, en stnuitbarsten derOmw enteling van 1830besteedde deerde te Kremsier eerst in de wjsbegeerte
hj echteralzjnekrachtenaan zjnvaderland. en daarna in de godgeleerdheid.Na het ol1tImbeeki riep hem op, om zich te belasten vangen derpriesterwjding wasl1j werkzaam
m et hetlidmaatschap van den Raad van Ad- als leeraaraan de ridder-académieteW eenen,
ministratieteW arschau.W eldrawashjvoor- zag zich voorts benoemd t0t professor in de
zittervan hetVoorloopig Bewind,en hjriep wjsbegeerte,enwerdin1818godsdienstleeraar
den Rjksdag bjeen op delz18den December aan hetinstituutvoordpofstommenteW eenen.
1830.Den 3osten Jantl
arj 1831benoemdemen Hj bejverde zich, om het onderwjs van
hem t0t voorzitter der NationaleRegéring,en doofstommen zooveelmogeljk op de gewone
hjbragtdehelflvanzjnvermogenaandezaak scholen in tevoeren,e1zzjne rverzinnliehte
dervrjheid ten ofer.Na de gruwelen echter Denk- und Sprachlehre mit Anwendung auf
van 15 en 16 Augustus van dat jaar,toen die Religions- und Sittenlehre und auf das
Krlbkowieokit0t dictator gekozen w erd,legde Leben (1836)''vond in de Oudeen Nieuwe
hjzjnevoorzittersbetrekkingneder,endiende W ereld yrooten bjval.ln 1839werd hjhoogin de lM tste dagen dier treurige w orsteling leeraar ln de theologie aan de Acadêmie van
als gemeen soldaatin het corpsvan generaal Beeldende Kunsten, doch weldra moesthj

Romarino, totdat hj eindeljk in het begin
van Septembex 1831 deOostenrjkschegrenzen
overschreed.Na dientjdvertoefdehjteParjs,
waar htjop eene onbaatzuchticeen weldadig'
e
wjze voor zjne ongelukkige landgenooten
zorgde,hoewelhj als hethoofd der uitgewe-

wegens zjne zwakkegezondheid diebetrekking nederleggen Laterstiehtte hj te Nikolsburg eene Israëlietische school voordoofstom men,en overleed den 28sten Julj 1847.

zichvelerleimoejeljkhedenOpdenhalshaalde.
Hj werd uitgesloten van de amnestie van
1831 en van zjne goederen beroofd. Voorts
legde Oostenrjk wegensdenopstandvan1846
beslag op zjne goederen in Galicië,hetwelk

gestuwd,bereikten zj in de 2dehelftder 6de

Czechen of Tzeaen is de naam van den

lneestwestwaartsvoortgedrongen tak vanden
kenen,die hem alshunnen K oninghuldigden, grootenstam derSlawen.DoordeAvarenvoort-

eeuw het hedendaagsche Bohemen.D e 00r-

sprong van den naam isOnbekend.Denakome-

llngen der Czechische aanvoerderswaren erin
de 9deeeuw Go-graven.HetaantalCzechen beechter in 1848 opgeheven w erd. In Maart draagt ongeveer 6 millioen, die m et uitzon-

1848 riep hj uitParjs in eene Franschep<0- dering vanruim 50000bewonersvanPruissisch
land op, om zich met dievan Frankrjk te T0t de eigenljke Czechen in Bohemen bevereenigen t0t herstel van Polen. ln April hooren ruim 21/amillioen,totde Xoravische
1848 ontsloeg hj do boeren op zjneheerljk- (Horaken, Hannaken enz.) 11/amillioen,en
heidSieniawainGaliciëvan alloheerendiensten tot de Slowaken (meerendeels in Hongarje)
en gafhun den grond,waaropzjwoonden,in bjna 2 millioen.
eigendom.Hj Overleed te Montfermeuil bj
Czelakow sky (FranzLadislaw),eenverParjs op den 16den Julj 1861.- Alshoofkl diensteljkBoheemschdichterenprozaschrjver,
der familie werd hj eerstopgevolgd doorzjn werd geboren te Strakonitz den 7den Maart
clamatie de vertegenwoordigersvan Duitsch- Silêzld,allen Oostenrjksehe Onderdanen zjn.

oudsten zoon, prins W itold, geboren den

1799, bezocht de gymnasia te Boedweisente

6denJunj 1824en gehl
lwd metM aria,gravin Pisek en voorts de hoogere scholen te Linz
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en te Praag. Schoon aanvankeljk bestemd kunde naarGran,en in hetnajaarvan 1856

voor den geesteljkelzstand,wjdde hj zich alsprofessorin de physioiogienaarKrakau,
aan de beoefening der letteren, vool'al aan voorts in den herfst van 1858 in die betrekdie der taal- en dichtkunde,en was ;jaar king naar Pesth. Hj legde die echter neder
werkzaam alshuisonderwjzer.ln1834belastte in 1860,keerde terug naar Praag,en gafin
hj zich met de redactie van de rBöhmische 1865 gellooraan eeneberoepinga1shoogleeraar
Zeitung'' te Praag,doch legde wegens onge- in de phïsiologie te Jena, doch vertrok in
noegen over een door hem opgesteld artikel

1870 iu dlebetrekking naarLeipziq.De we-

die betrekking weldra neder, terwjlhj de tenschap is aan hem de laryngoseople,de rhigunstvan hetpubliekbehield,e1zprinsKinsky noscopieen eenenietlwebehandelingswjzevan
benoemde hem op een aauziel
zljkJaargeldt0t strottenhoofdziekten verschuldigd.Zjnevool
'bibliothecaris.ln 1840 werd hj lidvanhet lezingeu,in Duitsehland, Frankrjk:NederBoheemsch Genootschap van 'W etenschappen land, Engeland, Schotland en Ierland over
te Praag,en in April1842 hoogleeraar in de die onderwerpen gehouden,baarden algemeen
Slawische taal- en letterkunde te Breslau. opzien.Behalveveleopstellen in tjdschriften
Later bekleedde hj dat ambt tePraag,en e11 verslagen van zittingen der Académie te
overleed aldaar den 5den Augustus 1852.Be- W eenen,gaf hj in hetlichtrDer Kehlkopfhalve pMengeldichten (1822 en 1$30)''leverde spiegelund seineVerwerthung fiirPhysiologie

hj eene verzameling van Slawischevolkslie- und Medicin (1860,2deuitgave 1863)'')00k
deren, alsm ede van vertaalde Litthausche
en Russische volksliederen enz.: - verder
eene rEcho van nationale Boheem schezangen

in het Nederlandsch vertaald,- en rMittheilungen aus dem physiologischen Prlvatlabo-

(1840)'' - pcentifolia (1840)'' Of honderd

Jaroslaw Czermak, een uitstekend historie-

ratorium (1864)::.

gedichtenvanerotischenenwjsgeeriqeninhoud, sehilder en een broeder van den voorgaande.
en hj gaf in 1847 eene nieuwe ultgavevan Hj werd geboren te Praag den lstenAuqusal zjne gedichten in het licht.Voortsheeft tus 1831,ontving eelze zorgvuldige opvoedlng
men van hem eene reeksvan belangrjke0p- en Oefendezich metzooveeljver in deschilstellen Over Boheem sche taal-en letterkunde, derkunst, dat reedsin 1847 zjn historiestuk
alsm ede een aantaluitmuntende leerboeken.

))Marius op de ptlinhoopen Val
à Carthago''

der orde van den heiligen Paltlns fzzzzlïftz,in
het Poolsche gouvernement W arschau aan de
W arthe op den heuvelJasnogôra gelegen,is
eene beroemde bedevaartplaats der Poolsche

moorden der medgezellen van MTallenstein in
Eger''.Hj deed voorts eene kunstreis dool'
Duitschland en België,0n zette zjnestudie
te Antwerpen voort Onder de leiding van

Czenstochau ofCzenstoaôwa,een klooster grooten l0fverwierf.llierop volgde pHetver-

R.Katholieken.Men vindternameljk in de Wappers.Zjne stukken wekten de aandacht
rjke kloosterkerk het donkerbruine Alaria- van Gallaiten dezeopendebereidvaardigzjn
beeld, hetwellt volgens de sage door Lneas atelier vool'den jeugdigen kunstenaar.Zjne
zelven geschilderd werd,zicheerstinhetbezit /)Slow enische lalzdverhuizers''kwam ela in het
bevond van de heilige H elena,flaarna vauden bezit van den Kollillg Yall Belgiu, en hj
RussisehenprinsLaon,en eindeljkvan W ladis- verwierf te Praag den prjs met het earton
Jtrll:,hertogvan Oppele,diehetklpostt)rstichtte
en aldaar dit beeld plaatste.Hooger klom de
roem van hetbeeld,toenhetdoordeHussieton

mDe H ussieten

legerd werden dool' 10000 Zweden en een
groot aantalPolen.Keizer Aleœander heet'ter
echter in 1813 devestingwerken doensloopen.
Aan den voetvan den heuvelliggen Otl(
l-en
Nieuw-czenstoehau m et 9000 inw oners, die
zich vooral bezig houden met een handel in
heiligenbeelden en amuletten.

m et een slapend kilzd''! /hEene vrollw uit
lstria,een naaktkind llef.kozend'',- r'
Eene
vrouw uit Alontenegro, met een gew eer de
waeht houtlend voor eene grot, waarin haar
man gew ond nederligt''1enz.Ongemeenroemt

met Procopius op het Concilie
te Basel''. NOg m eer Onderw erpen Ontleende

hi
j aall de gesclliedelis Val zjn vaderland,
geroofd en Op eenewonderdadigewjzetertlgge- ondm' andel'en e011 Z001* geprezen beeld van
bragtw erd.In 1620omringdem enhetklooster Lomnicky,
.dots
lllaterleverdehj vooralgenrem eteen hoogen m uurenversterktehetm etge- stukken,die desgeljksgrootenbjvalvol
zden,
schut,en n0g hoogersteegdeachtinyvool
-dat zooals pNormandische visschers, in hm me
beeld,toen ln 1665hetlegervankonlng Karel boot in delz Bjbel lezend''. lnzonderheid
Gldft
w/vanZweden,nageheelPolentehebben schildel-de hj met veel smaak voorstellingen
onderworpen, aldaar het hoofd stiet, en 70 uit de Zuid-oostenrjksche en Zuid-slawische
monniken met150krjgsliedenvrtlchteloosbe- landen, zooals pEene vrouw uit M olztenegro

mel
z ook zjn stuk, in 1863 tentoongesteld,
waarop zich ecnc Slawische moeder bevindt,

Czerm ak.onderdezennaam vermeldenwj: die haar kind aankleedt, w elks gelaat door
Johan Ndpt
zak Czermak,een verdiensteljk een spiegelw ordtteruggekaatst.Czermakheeft
. n
h te Parjsgevestigd.
physioloog en geneesheer,geboren te Praay zicCz
ernow itz, de hoott
lstad van het O0sden 17denJtmj1828.Hj stt
ldeerdeindemedlcjnen teW eenen,Breslau en W iirzburg,v0l- tenrjksche kroonland Boekowina?ligtaan de
bragt daarna eene letenschappeljke reis,en bevaarbareProeth en teltluetharevoorsteden
werdna zjn terugkeerassistentaan hetphy- ruim 26000 inwoners.Zj is de zetelvan een
siologisch instituut en privaatdocentte Praag. Grieksch Katholieken bisschop,en m en heeft

In hetvoorjaar van 1855 ging hj alshoog- er onderscheidene scholelz: weinig fabriekleeraar in de dier-en vergeljkende Ontleed- njverheid en veel handel.ln hare llabjheid
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rd2 onderaanvelheftzich de berg Cecina,in de geschiede- de oligarchen7hierover verstoo
.
nis bekend dooreen gevechttusschen dePolen voering van M ilssel. Oùrez
lplpift
p (zlealdaar)in
en Mbldaviërs.
verzet kwamen,verstrooide hj de opstandeCzerny.Onderdezennaam vermeldenwj: lingen onder de muren van Belgrado.Czerny

Geory Ozdzze,wegenszjnebnline gelaats- betoonde zich niet alleen edelmoedigjegens

kleur 0ok Karajlhrdje of Zwarte Gdpr.
gge- de tlpl-oerlua'-kel*s maar WaS00k onverstandig

noemd, den dapperen bevrjder en eersten genoeg te gedoogen, dat de naeerderheid in
vorstvan Serbië.Hj werdgeborenden zlsten den Senaat t0t zjnetegenstanders behoorde.
December 1766 te Visjevacin Serbiëen was Nu vertoefde hj Op zjn landgoed te Topola

een zoon van behoeftigeouders.Teneindezich als erkend vorst van Serbië en bewaarde in
aan de verdrukking van den Turkschen#1*013d- den oorlog tusschen de Turken en de Russen
eigenaar te onttrekken,verhuisde hetgeheele eene stipte onzjdigheid.De invalvan Napogezin naar Topola,waar Georg alszwjnen- Jeps in Rusland bewoog eehter den Czaart0t
hoeder en vervolgens als veelzandelaar doo1' denvredemetTurkjeyenhieraanwerdSerbië
bloedige avonturen de Turken metschrik en OpgeoFerd.In het begln van 1813 trokken e1*
zjne stamgenooten methoop vervulde. olu de Turken w eder over de grenzen. Czerny
aan de wraakzuchtderTurken teontsnappen, rukte hen m et 3 afdeelingen te gem oet,doch

begaf hj zich met zjne huisgenooten naar
oostenrjk, en in den oostenrjksch-Turkschen o0rlog verrigtte hj aan hethoofd van
een vrjcorps dappere daden. Na den vrede
van Sistowa (1791) keerde hj terug naar
Topola en verdedigdeel
-den Pasjategen de
aanvallen van Turksche vrjbuiters.Toen deze

voordatde strjd een aanvang nam ,bevalde

Senaatt dat het leger Ontbonden moestworden, omdat de Turken met toestemming van

den Czaarin hetland verschenen,terwjlde
Russische consultevens verklaarde,datRusland van plan wasom elk verzettegen zjn

bondgenoot met de w apens te Onderdrukken.
zich evenw el in het land vestigden,zorgde Czerny zag zich alzoo gedw ongen, om zich
Czerny, dat daartegen eene petitie aan den naar Oostenrjk tebegeven,alwaarhem Ch0Sultan Opgezonden werd,doch nu bragten die tim in Bessarabiëalsverbljfplaatswerdaanindringers 95 Serbische burgemeesters om het gewezen.De Turken teisterden nu Serbië op
leven. Ilit leidde t0t e0n vrjheidsoorlog op eene bl
oedigewjze,totdatMiloqj Oùrdo
zo?
éfj/
leven en dood.Nadat Czerny in den nachtvan door den opstand van 1815 erin slaagde,het

den lzdenFebruarj 1804 in eenevergadering land tereddenen zich vandeOpperheerschappti
meesterte maken.Czerny keerde in Julj 1817
gekozen was,riep hj aldestamhoofden te derwaarts terugt met het plan, om eene
w apen en zuiverde hetgeheele landtm etuit- grooteomwentellng in degezamenljkeHellevan 400 volksafgevaardigden t0t opperhoofd

zondering van hetsterk bevestigde Belgrado, nisch-slawisehe landen t0t stand te brengen,

vanTurkschehorden.Hj wildeinhetbelang doch Milosjzorgde,datdiemededingernaarde
dnsvaderlandszjn gezag alsvorstendictatol' hoogste waardigheid weldraom hetlevenwerd
behouden)doch destamhoofden,bevreesdvoor gebragt.- Toen Miloqjdool-eene revolutie
hetverliesvan hun invloed,plaatsten in 1805 in 1842 vieltverkreeg Aleœander,de tweede
een Senaatvan 12leden aan zjnezjde.We- zoon van Czerny,devorsteljkewaardigheid,
der deden de Turken een inval en toen de doch hj verloordiein1858.ZieonderSerbiè'
.
Serbische benden onder hetbewind van den
Karl Czerny, een verdiensteljk Dtlitsch
Senaat geslagen waren, werd Czerny door componisten klavierspeler.Hj werd geboren
uaz'j 1791en ontzt
jne zegepraalbjMisjarsko-polje en doorde te Aveenen den zlstenFcblverovering van Belgrado nogm aals de redder ving het eerste muziek-onderwjs van zjn
des lands. rroch maakten de aristocraten het vader, terwjl hj zelf zich oefende in het
zoo erg, dat Czerny zich genoodzaakt zag, comyonéren.Op gjarigen leeftjd liethj zich
hunne vergadering uiteen tedrjven,waarna, bereldsin het ppenbaarhooren,en toen hj14
eeds 1es,terwjlhtj
zj Serbië onderdebeschermheerschappj van jaar 0ud was,gaf11j l'
Rusland stelden,zoodat de Czaar een Griek, weldra als de beste muziek-onderwjzer der
genaamd:als gevolm agtigde naar geheele stad werd beschouwd.Hj gafgeduBelgrado zond,hetvoortzetten vandenOorlog rende zjn leven omstreeks900 compositlënin
'400 in handschrift
verbood, en zelfs de helft zjnerbescherm- het licht, terwjl hj e1
heerschappj aan Turkjeafstond.Hierop steu- naliet. Daarenboven leverde hj eenige genend, vielen in 1809 tw ee Turksche legers

schriften over de theorie der muziek,zooals

in Serbië;het ééne versloeg de krjgsmagt eene vertaling van hetprraitédecomposition''
van den Senaat,zoodatdeze de wjk moest van Reielta,eene groote pKlavierschule'')een
nemen naar Rusland,en aan hetandere werd
door den dapperen Czerny nederlaag op nederlaag toegebragt. Later echter viel hem het
eerstvermelde Turksche corps in denrug,zoo-

3,Umrisz derMusikgeschichte'')enz.Men moet
zich ovex zulk eene werkzaamheid te meer

verwollderen, omdat hj een groot deel van
zjn tjd aan het onderwjs moest besteden.
dat hj hulp bj Rusland moest zoeken;hj Zjnecompositiën zjn in den regelgemakkeverkreeg die, versloeg de Turken en w erd ljk,bevallig ensierljk,envan zjnewerken
ten derden male de redder des lands.Nudeed ten behoeve van het onderwjshebben somhj zich in 1811op eenevolksvergadering t0t miye,zooals ,,
Die Schule derGelëuflgkeit'',
opperbevelhebber der krjgsmagt benoemen, Dle Kunst der Fingerfertigkeit'' en pDie
terwjl de Senaat met het bestutlr derbur- tëglichen Studien''eenebljvendewaarde.Hj
gerljke aangelegenheden werd belast.Toen overleed te W eenen den 15den Julj 1857.
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Czerski (Joha11n),een van degrondleg- Jaar van 1850 over Hamburg de wjk kon
nellen naar Engelaud. Hier gafhj ult pàlemoiren iiber Bems Feldzug in Siebenbiirgen
i1
zden Jahren 1848 und 1849 (1850)''.
Czirknitzer M eer. Dit meer, bj het
vlek Czirkl
zitz in het Oostenrjksche hertogwjding.Nadathj korten tjd vicaris wasge- dom Krain,1geogr.mjlten zuidoosten van
w eest op een dorp, en in Maart 1844 als Adelsberg gelegen,iseen dermerkwaardigste
zoodanig naar Schneidel
uiihl in Silézië ver- bjzol
zderheden der hoogvlakte van Karst.
plaatst was2 legde hj in Atlgustusdaaraal
z- St3-abo m aakt er reedsm elding van.Hetmeer
volgende zil11 am bt neder, en maakte m et ligt i1z eene besloten dalkom ,boven welke
zjne gemeente zich l0s van Rome zonder de Javornik en de Slivinza zich verhefen.
evenwelden naam rKatholiek''telatenvaren. Het heeft bj hoogen waterstand eeneopperNietlang daarna trad hj in hethuweljk en vlakte van 3 (J geogr.mjlen,eene onregelwas van meening,dath$jzich metzjnege- matige gedaante,eene gem iddelde diepte van
meente en met andere uit dien omtrek bj 8 Ned.elen omvat 4eilanden.Ophetgrootste
gers van het D uitsch Katholicismus, w erd
geboren den lzden M ei 1813 te W erltlbien
niet ver van Neuenburg in M'est-pruissen,
bezocht het gym nasiunlen daarnahetsem inarium te Poselz en Ontving in 1842depriester-

Ronye z0u kunnen voegen)doch reeds ophet
eerste D uitscll-lfatholieke concilie te Leipzig
in M aart1845 bleek het,datCzerskim eerdan
de overigen zich vasthield aan de instellingen

van deze ligt het dorp Ottok.De bodem van
het meer bestaat uit kalkrotsen, die ruim-

sclzot
ats voorzien zjn van kloven en grotten,
zoodat men een aantal natuurljke kanalen
derKerk,terwjlhj in Junijdaaraanvolgende vindt,die bj droogtehetwaterwegvoeren,
deverklaring a:egde,datlij deApostolische maal!bj regen het water er heen brengen.
geloofsbeljdenis bleef handhaven. Op eene Doo1*om streeks 40 trechtervormigeopeningen
synodevane1fyemeentenuitPosen,gehoudente daalt het neder,om elders in den vorm van
Schneidemiihlln Julj 1846,werdOndervoor- bronnen en beken weder teverschjnen.Bj
zitterschap van Czerskieene geloofsbeljdenis grooten toevloed van vochtkunnen degrotten
vastgesteld, w elke van die van Leipzig aan- den voorraad niet bevatten, en het water

merkeljl
t afweek. Hj bleef vervolgens als
leeraarinzjnegemeentewerkzaam enbemoeide
zich aanvankeljk weinig metdegodsdienstige
beweging der vrje gemeenten.Later - in
1860
is hi
j wederalsjveraar voorzjne
rigting opgetreden.T0t zjne geschriften be-

rjst 7 Ned. el boven hetgewone peil.De
toestalzd van het m eer is derhalve van het

wederafhankeljk;somtjdsishetJaren aanetnvanwatervoorzien,dochvanJanuarj1834
t0t Januarj 1835 1ag het geheel dl
moog.Bj

lagen waterstand neem tde landbouw een gehooren, behalve leerredel
zen, poffenes Be- deelte der drooggeloopen oevers in beslag,kenntniszderchristlich-apostolischenGemeinde voortsbloeiterdevisscherj,alsmededejagt
zuSchneidemiihl(1844)'',- enpRechtfertigung Op watervogels.
meines Abfàlls von der römische Hofklrche
Czörnig (Karl),vrjheerron tl
zdrzl/zcf
odzz,

(1845)''.
een Oostenrjksch staatsman, werd geboren
Czetz (Johal1n),êên der leidersvan den te Czernhausen in Bohemen den 5den Mei
opstand in Hongarje,werd geboren in 1832 1804) studeerde te Praag en te W eenen en
te Gidofalva in Seklerland,bezocht de m ili- trad in 1828 in Oostenrjksche staatsdie11st.
taire académie te MTiener-Neustadt,werd in Reeds vroeg legde hj grooten jver aan den
1842 luitenant, zag zich in 1846 bj den ge- dag in het beoefenen der statistiek en der
neralen staf,in 1848 bj hetdepartementvan geschiedenis, zooals bljkt uit zjne werken
Oorlog geplaatst,vergezelde lateralsadjudant UeberdenFreihandelvonVenedig(1831)''den minister M eszdrosin het kamp van Ver- DGeschichte der Lom bardischen gem eindever-

basz,en werd daarna referentbj de militaire fassungen, (1843)'', rTtalienische Sltizzen
commissie van verdediging.Nadat11jinkennis (1838)5'.ln1841werdhjbenoemdtothofsecrewas gekomen met de hoofdleiders van den
opstand,benoemde Kosslttlthem t0t kapitein,
kort daarna t0t chef van den generalen stat'
in Siebenbiirgen en belastte hem ,na tie ver-

taris en directeurderadministratieveStatistiek

Bem in hem gesteld,in een groot aantal0n-

1845 eene reisnaarConstantinopel,Klein-Azië

teM'
reenen,waarhjzichverdiensteljkmaakte

door eene tlitstekende organisatie van het

bureau.Hj maakte er een aanvang metde
wjdering van Baldaeei,met het commando uitgave der rlaafeln fiirStatistik derOesterreiover het ellendig overschot van het leger chische Monarchie (1841e14z.l''enwerdachtem
aldaar. Eerlang bragt hj eene reorgayisatie eallvolgens t0t rllofcomm issiollsrath'' elz tot,
der krjgsmagt t0t stand en regtvaardigde Hofrath''benoemd (1846).Voortsbevorderde
het vertrouwen, door den opperbevelhebber hj de stoombootvaart op deDonau en deediu
dernemingen en gevechten.'
W eldra was hj en Oriekenland,om zich metdehandelsaangekolonelen na de verovering vanSiebenbiirgen

legenheden in den Tuevant belkend te maken.

zag hj zich bevorderd t0tgeneraalen commandant in datgewest(1849).W egenseene
wondeaan zjn voetkolzhj echtergeendeel
nemen aan den strjd tegen de Russen.Nade
catastrophe bj Villâgos begaf l
zj zich naar
Hongarje,waarzjnevriendenhem gedurende

ln 1848 werd hj gel
tozen t0tlid van lzet
Parlement te Franktbrt,en na zjn terugkeer
bekleedde hj bj zjne betrekking aan het
bureau voor statistiek die van chet'eener afdeeling bj het handelsministêrie.Hj stichtte
het tjdschrifïrAustria'',organiseerdein 1850-

den daaropvolgenden w inter eene veilige

1852 de zaken der zeevaart te Triëst,riep

schuilplaats verleenden,totdat hj inhetvoo1'- eene comm issie in het leven t0tbolzoud van
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monumenten van bouwkunst en was later Aleermalen werd hj voortsbj het onderwjs
chet
'derafdeeling spoorwegen illhetministérie geplaatst!doch 00k telkensweêr afgezet,totvan openbare werken, ln welke betrekking dat hem ln 1842 na eenonderzoek zjnerzaken

hi
j een uitstekend spoorwegnet ontwierg en devrjheid om te schrjven en te onderwjzen
goedgekeurd zag. Intusschen bleef hj bj wederwerd toegekend.Behalve genoemdegevoortdtlring werkzaam aan het bureau voor dichten schreefhj:plbhann Hunyady (1833)9',
statistiekt woonde de statistieke congrèssen
eene meesterljke vertaling der ptzevens1853),Parjs (1856)en L0lz- beschrjvingen'' van Corneli'
lu F'
e.
po.
v en het
bi
j te Brussel(
en
w
as
i
n
1
857
voo
rz
i
t
t
er
van
tlen (1860),
DLeven vanW ashington(1845),'.In1844werd
zoodanig congrêste W eenen.Op datteParjs hj van wege deAcadémiebelastmetdeverstelde hj metgoedgevolgdebenoemingvoor vaardiging van een uitgebreid woordenboek.
van centrale com missiën voor statistiek,en in W egens zjn gedicht rRiadö (W eksteml'',in
1863werdhjpresidentvanzulkeenecommissie December 1848 in het licht verschenen,werd
te W eenen.In 1852 is hj in den stand der hj door W indisehgrötz t0teene Gjarige vesrjksvrjheeren opgenomen en latert0tgeheim- tingstraf in boejen veroordeeld, doch door
raad in werkeljke dienstbenoemtl.Totzjne tusschenkomstvan Tlllky,voorzitterderAcawerken behooren n0g:rlfarte derösterreichi- dêmie,werden hem weldra de ketens afgenoscheMonarchie(4 bladenl''meteeneEthnoqra- men, zoodat hj zjn letterkundigen arbeid
phie (1855- 1857, 3 dln),- y
zoesterrelchs k0n voortzetten.Bj deverovering van Ofen
Neugestaltung(1858)'',- ystatistlschesHand- doorde Hongaren herkreeg hj zjne vrjheid,
biichlein ftlr die österrelchische Monarchie doch later stelde hj zich ter beschikking van
(1861, 4de uitgavel''
,- n'
Dasösterreichische de Oostenrjksche policiet die hem eerst te
Pesth in hechtenis hield en vervolgens naax
Budgetfur1862u.s.w.(1862)''
,enz.
Czurczor (G1'
egor),eenHongaarschschrj- Itufstein bragt,waarhj zich metdebewerver,dichter en taalkenner,w erd geboren den
17den December 1800 te Andod in hetcomitaat Neutra,studeerdete Neutra,Gran Presee
nr Ra
ab
voegde
burg d
Be
netdi
djnen zich ill 1824 bj de
0n deze benoemde
orde
hem achtereenvolgens tot hoogleeraar teRaab

king van het W oordenboek en m et eene vertaling van Tâcit'
ts in het Hongaarsch bezig
hield. Door dc am neste l-an 1850 uit de ge-

vangenschap verlost, zettehj metjverzjne
werkzaamheden voort, zoodat bj zjn overljden op den 9denSeptember1866 vjf'ljvige

en te Komorn (1825- 1835).Deheldendichten deelen van gemeld W oordenboek in het licht
DDie Augsburger Schlacht''
, pDie Amder waren verschenen.
Versammlung (1828)'' - pBotond (1831)'' Czyzicus,in hetGrieksch Kyzikos,weleer
maakten zjnnaam gunstigbekend,enhjwerd eene bloejendestad,in Mysië op eenelandin 1835 benoemd t0t secretaris en archivaris tong van de Propontis gelegen, werd door
der Hongaarsche Académie,zoodathj zich Thessalische Pelasgersgesticht.Zj verduurde
te Pesth vestigde, w aar in 1836 zjne met moed eene belegering van Mitltridates,
as ontzet,maar verloord001.
0Poetische W erke'' dool- Tol
df verzameld werd d001-Lneltll'
en uitgeyeven werden. De erotlsche inhoud Tiblri'lts voor altjd hare vrjheid.Lang nog
di
er
en
,ninhet
vekl
rband
lev
ensgedl
wjscht
bu
ite
oostermet zjne vrje bloeidezj echterdoorhandelen scheepvaart,
was oorzaak , totdat zj eindeljk, door herhaalde aardbedathem devrjheid om teschrjvenontnomen vingen verwoest! naauweljks eenig spoor
wel'
d en hj zich genoodzaaktzag,zjn ambt van hal'e voormallge grootheid achterliet.
neder te leggen en in een kloosterte gaan.

